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Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (''Službeni glasnik RS'', broj: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 - ispr ,108/2013,142/2014,68/2015-dr.zakon I 103/15) i člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona 

o lokalnoj samoupravi (''Službeni.glasnik RS~ broj 129/07 ) i  člana 37. stav 1.tačka 2. Statuta opštine Tutin (''Opštinski 

službeni glasnik'', broj: 5/15),  Skupština opštine Tutin, na sjednici održanoj 28.12.2017.godine  donijela je 

 

 

O D L U K A   O   B U DŽ E T U   

 O P Š T I N E   T U T I N   Z A   2 0 1 8.  G O D I N U 

 

I OPŠTI DEO 

   

Član 1. 

 

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine Tutin za 2018. godinu (u dalјem tekstu: budžet), sastoje se od:  

 

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANјA 
Ekonomska 

klasifikacija 
u dinarima 

1. 
Ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu 

prodaje nefinansijske imovine 
7 + 8 1.265.500.797 

2. 
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske 

imovine 
4 + 5 1.251.500.797 

3. Budžetski suficit/deficit (7+8) - (4+5) 14.000.000 

4. 
Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim za 

nabavku domaćih hartija od vrednosti 6211) 
62 - 

5. Ukupan fiskalni suficit/deficit  (7+8) - (4+5) - 62 14.000.000 

B.  RAČUN FINANSIRANјA 

1. Primanja od zaduživanja 91 16.000.000 

2. 
Primanja od prodaje finansijske imovine (konta 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228) 
92 - 

3. Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 3 20.000.000 

4. 
Izdaci za nabavku finansijske imovine (za nabavku 

domaćih hartija od vrednosti 6211) 
6211 - 

5. Izdaci za otplatu glavnice duga 61 50.000.000 

GODINA 

2017. 

BROJ 

09/2017 
TUTIN, 29. 12. 2017. godine IZLAZI PO POTREBI 
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B. Neto finansiranje (91+92+3) - (61+6211) -14.000.000 

             

 

Ukupan fiskalni deficit plus neto finansiranje   

      (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))    0,00 ” 

 

 

 

Član 2. 

  

Prihodi i primanja, rashodi i izdaci  budžeta utvrđeni su u sljedećim iznosima: 

 

 

 

 

R.br. OPIS ŠIFRA EK. 

KLASIFIK 

 

IZNOS 

1. 
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE 

IMOVINE 
7+8 1.265.500.797 

  TEKUĆI PRIHODI 7 924.511.106 

1.Poreski prihodi 71 212.188.925 

1.1 Porez na dohodak, dobit  i kapitalne dobitke 711 124.093.452 

1.2 Porez na imovinu 713 61.335.378 

1.3 Porez na dobra i usluge  714 18.260.095 

1.4.Ostali poreski prihodi 716 8.500.000 

2.Neporeski prihodi 74+77 113.160.000 

3.Donacije 731+732 - 

4.Transferi 733 599.162.181 

5. Primanja od prodaje nefinasijske imovine 8 340.989.691 

2. 
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I 

FINANSIJSKE IMOVINE 

 

4+5 1.251.500.797 

 TEKUĆI RASHODI 4 756.720.300 

1.1.Rashodi za zaposlene 41 241.524.831 

1.2.Korišćenje roba i usluga 42 299.530.191 

1.3.Otplata kamata 44 7.820.000 

1.4.Subvencije 45 14.000.000 

1.5. socijalna zaštita iz budžeta  47 3.400.000 

1.6.Ostali rashodi 48+49 64.854.000 

2.Transferi i dotacije 46 125.591.278 

3.Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5 494.780.497 

   

 

3. 

PRIMANJA OD 

PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

 

9 16.000.000  

 2. Zaduživanje 91 16.000.000 

2.1.  Zaduživanje kod domaćih kreditora 911 16.000.000 

2.2  Zaduživanje kod stranih  kreditora 912 0,00 

1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92 0,00 

4. OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 6 50.000.000 

 3. Otplata duga  61 50.000.000 

3.1 Otplata duga domaćim kreditorima 611 50.000.000 

3.2 Otplata duga stranim kreditorima 612 0,00 

3.3 Otplata duga po garancijama 613 0,00 

4. Nabavka finansijske imovine 6211 0,00  

5. NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA 3 20.000.000 
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Član 3. 

 

Fiskalni suficit iz člana 1. ove odluke u iznosu od 14.000.000 dinara, rasporediće se za finansiranje javnog duga 

Neutrošena sredstva sa stanjem na 31.12.2017.godine u iznosu od 20.000.000 dinara raspoređuju se na sledeći način: 

• Projekat: Izgradnja Pešterskog vodovoda u iznosu od  5.000.000  dinara- izvor 13 

• Projekat: Izgradnja lokalnih puteva faza II, u iznosu od 8.587.500 dinara - izvor 13 

• Projekat: Dohodovne aktivnosti za interno raselјena lica u iznosu od 1.900.000 dinara- izvor 13 

• Projekat: Obezbeđivanje i pobolјšanje uslova stanovanja povratnika  po osnovu Sporazumu o readmisiji, dodelom 

građevinskog materjala u iznosu od 2.612.500 dinara- izvor 13 

• Projekat: Dohodovne aktivnosti za povratnike po osnovu Sporazuma o readmisiji u iznosu od 1.900.000 dinara- izvor 

13 

 

Član 4. 

 

 

P.A/Projekat i korisnik 

projekta 

Ukupna vrednost u evrima za ceo 

period 

Sredstva EU 2018.godini Sredstva za 

sufinansiranje u 

2018.godini u 

RSD 

Sredstva EUR Sredstva za 

sufinansiranje 

U EUR U RSD 

 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Član 5. 

 

 Procenjeno novo zaduživanje u toku budžetske 2018. godine iznosi 16.000.000 dinara.  

Procenjeno razduženje  u toku budžetske 2018. godine iznosi 57.800.000 dinara i obuhvata otplatu glavnice i kamate za 

kreditna zaduženja iz prethodnog perioda . 

 Opština Tutin neće davati garancije pravnim licima čiji je osnivač niti bilo kom drugom pravnom licu u 2018. godini shodno 

članu 34. Zakona o javnom dugu.  



Član 6. 

  

Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2017, 2018. i 2019. godinu iskazuju se u sledećem pregledu: 

 

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Шифра ЈЛС: 

       
   

 104 Тутин 

   

1 

  

           

    

670,643   117,960 212,272 165,184 384,499 0 0 0 

             

           

                у 

дин 

(заокружено 

на 000) 

Приорите

т 

Назив капиталног 

пројекта 

Година 

почетка 

финанси

рања 

пројект

а 

Година 

завршет

ка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Угово

рени 

рок 

заврш

етка 

(месец

-

годин

а)  

Реализован

о закључно 

са 

31.12.2016. 

године 

2017 - 

план 

2017 - 

процена 

изврше

ња 

 2018 
 

2019 
 2020 

Нако

н   

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

izgradnja lokalnih puteva faza 

II 2016 2018 307,724 2018 102,500 108,171 108,171 97,053 0 0 0 

2 

izgradnja lokalnih puteva faza 

III 2017 2018 46,538 2018 0 16,538 0 46,538 0 0 0 

3 

izgradnja lokalnih puteva faza 

IV 2018 2018 65,931   0 0 0 65,931 0 0 0 

4 

Izgradnja Pešterskog 

vodovoda 2017 2018 67,483   0 29,983 29,983 37,500 0 0 0 

5 

Izgradnja vodovodne vreze 

2017 2018 27,690 2017 9,960 17,730 15,130 2,600 0 0 0 
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6 

Izgradnja cevovoda Velje 

polje-Dubovo 2017 2018 20,000 2018 0 2,000 0 20,000 0 0 0 

7 

Izrada elaborata i projekata za 

izvorišta vodosnabdevanja 

opštine Tutin 
2017 2018 3,300 2018 0 3,300 0 3,300 0 0 0 

8 

Nabavka i ugradnja opreme za 

potrebe vodovodne mreže u 

selo Draga 
2016 2017 9,500 2017 0 6,500 0 6,500 0 0 0 

9 

Upravljanje i snabdevanje 

vodom za piće 2018 2018 10,000   0 0 0 10,000 0 0 0 

10 

Eksproprijacija zemljišta-

potes Čair 2017 2018 36,000 2018 0 12,850 9,500 26,500 0 0 0 

11 

Prostorno i urbanističko 

planiranje 2017 2018 7,300 2018 0 6,000 0 7,300 0 0 0 

12 

Eksproprijacija zemljišta  

2018 2018 27,000 2018 0 0 0 27,000 0 0 0 

13 

JP za urbanizam I planiranje u 

likvidaciji 2017 2018 9,227   0 0 0 9,227 0 0 0 

14 

Rekonstrukcija gradskog trga  

2018 2018 10,000   0 0 0 10,000 0 0 0 

15 

Upravljanje/održavanje 

javnim osvetljenjem 2016 2017 11,900 2017 5,500 6,400 2,400 4,000 0 0 0 

16 

Nabavka i ugradnja opreme za 

NN mrežu 2017 2018 7,900   0 1,000 0 7,900 0 0 0 

17 

Sufinansiranje izrade tehničke 

dokumentacije Program 2 2018 2018 100   0 0 0 100 0 0 0 

18 

Uvođenje GIS-a 

2018 2019 1,200   0 0 0 1,200 0 0 0 
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19 

Sufinansiranje izrade tehničke 

dokumentacije Program 3 2018 2018 50   0 0 0 50 0 0 0 

20 

Izgradnja objekta za sušenje 

lekovitog bilja - III faza 2017 2017 1,800 2017 0 1,800 0 1,800 0 0 0 

 

 

 

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Шифра ЈЛС: 

       
   

 
104 Тутин 

   

1 

  

           

    

126,182   0 1,000 0 126,182 0 0 0 

             

           

                у 

дин 

(заокружено 

на 000) 

Приори

тет 
Назив капиталног пројекта 

Година 

почетка 

финансир

ања 

пројекта 

Година 

завршет

ка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Укупна 

вреднос

т 

пројект

а 

Угово

рени 

рок 

заврш

етка 

(месец

-

година

)  

Реализ

овано 

закљу

чно са 

31.12.2

016. 

године 

2017 

- 

план 

2017 - 

проце

на 

изврш

ења 

 2018 
 

2019 
 2020 

Нако

н   

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Izgradnja kanalizacione mreže 

2018 2018 4,320   0 0 0 4,320 0 0 0 

2 

Sufinansiranje izrade tehničke 

dokumentacije Program 6 2018 2018 100   0 0 0 100 0 0 0 
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3 

Unapređenje bezbednosti saobraćaja 

u 2018.godini 2018 2018 900   0 0 0 900 0 0 0 

4 

Rekonstrukcija O.Š. Rifat B. Tršo 

2018 2019 1,500   0 0 0 1,500 0 0 0 

5 

Izgradnja objekta O.Š  u Velje Polje 

2017 2019 2,600   0 1,000 0 2,600 0 0 0 

6 

Sufinansiranje izrade tehničke 

dokumentacije Program 9 2018 2018 200   0 0 0 200 0 0 0 

7 

Rekonstrukcija objekta srednje škole 

2018 2018 100,800   0 0 0 100,800 0 0 0 

8 

Stambeno zbrrinjavanje povratnika-

izgradnja 5 montažnih kuća 2018 2018 450   0 0 0 450 0 0 0 

9 

Dohodovne aktivnosti za interno 

raseljena lica 2018 2018 2,000   0 0 0 2,000 0 0 0 

10 

Dohodovne aktivnosti za povratnike 

po osnovu Sporazumu o readmisiji 2018 2018 2,000   0 0 0 2,000 0 0 0 

11 

Sufinansiranje završnih radova na 

aneksu Opšte bolnice i Doma 

zdravlja 
2018 2018 1,500   0 0 0 1,500 0 0 0 

12 

Sufinansiranje završnih radova 

Sportske hale u Tutinu 2018 2018 1,500   0 0 0 1,500 0 0 0 

13 

Upravljanje otpadnim vodama 

2018 2018 2,000   0 0 0 2,000 0 0 0 

14 

Funkcionisanje osnovnih škola 

2018 2018 3,750   0 0 0 3,750 0 0 0 

15 

Funkcionisanje srednjih škola 

2018 2018 250   0 0 0 250 0 0 0 
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16 

Funkcionisanje lokalne samouprave 

2018 2018 900   0 0 0 900 0 0 0 

17 

Fuinkcionisanje lokalnih ustanova 

kulture 2018 2018 920   0 0 0 920 0 0 0 

18 

Funkcionisanje predškolskih 

ustanova 2018 2018 492   0 0 0 492 0 0 0 

19 

  

        0 0 0 0 0 0 0 

20 

  

        0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 7. 

 

Ukupna  primanja budžeta i prihodi iz ostalih izvora planiraju se u sledećim iznosima, i to: 

 

Klasa/Kategorija/Grupa Konto VRSTE PRIHODA I PRIMANjA  UKUPNA   
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JAVNA 

SREDSTVA  
Struktura 

% 

300000 
  

Preneta sredstva iz prethodne godine 
          

20,000,000       
1.5% 

700000 
  

TEKUĆI PRIHODI  
       

924,511,106       
71.0% 

710000   POREZI 
       

212,188,925       
16.3% 

711000   POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 
       

124,093,452       
9.5% 

  711111 Porez na zarade 
          

103,500,000       
8.0% 

  711121 
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom 

prihodu, po rešenju Poreske uprave 

                 

500,000       
- 

  711122 
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom 

prihodu, po rešenju Poreske uprave 

              

6,500,000       
- 

  711123 
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom 

prihodu samooporezivanjem 

              

5,000,000       
- 

  711143 Porez na prihode od nepokretnosti 
                   

33,813       
0.0% 

  711145 
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i 

po rešenju Poreske uprave  

                 

400,000       
0.0% 

  711146 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave 
                     

4,400       
0.0% 

  711147 Porez na zemljište 
                             

-       
0.0% 

  711148 Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 
                             

-       
0.0% 

  711161 Porez na prihode od osiguranja lica 
                     

5,238       
0.0% 

  711181 Samodoprinosi 
                 

150,000       
0.0% 

  711191 Porez na druge prihode 
              

8,000,000       
0.6% 

712000   POREZ NA FOND ZARADA                              0.0% 
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-       

  712110 Porez na fond zarada 
                             

-       
0.0% 

713000   POREZ NA IMOVINU 
          

61,335,378       
4.7% 

  713121 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica 
            

35,130,000       
2.7% 

  713122 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica 
              

8,700,000       
- 

  713126 
Porez na imovinu (osim na neizgrađeno zemljište), obveznika koji vode poslovne 

knjige                                   

                             

-       
0.0% 

  713311 Porez na nasleđe i poklon po rešenju Poreske uprave 
              

3,000,000       
0.2% 

  713421 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 
              

9,305,378       
0.7% 

  713422 

Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po 

rešenju Poreske 

uprave 

                             

-       
0.0% 

  713423 
Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, 

po rešenju Poreske uprave         

              

5,200,000       
0.4% 

  713424 Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave       
                             

-       
- 

  713611 Porez na akcije na ime i udele 
                             

-       
0.0% 

714000   POREZ NA DOBRA I USLUGE 
          

18,260,095       
1.4% 

  714441 Sredstva za protivpožarnu zaštitu 
                             

-       
0.0% 

  714431 

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje 

firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne 

samouprave(kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)   

                             

-       
0.0% 

  714513 
Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim 

poljoprivrednih vozila i mašina 

            

13,796,845       
1.1% 

  714543 Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta 
                 

150,000       
0.0% 
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  714549 Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada 
                             

-       
0.0% 

  714552 Boravišna taksa 
                   

13,250       
0.0% 

  714562 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 
              

4,300,000       
0.3% 

  714572 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) 
                             

-       
0.0% 

716000   DRUGI POREZI 
            

8,500,000       
0.7% 

  716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 
              

8,500,000       
0.7% 

730000   DONACIJE I TRANSFERI 
       

599,162,181       
46.0% 

732000   DONACIJE OD MEĐ. ORGANIZACIJA 
                             

-       
0.0% 

  732251 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština  
                             

-       
0.0% 

733000   TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 
       

599,162,181       
46.0% 

  
733151 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština  

          

446,950,837       
34.3% 

  733154 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština  
            

52,411,344       
4.0% 

  733251 Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština  
            

99,800,000       
7.7% 

740000   DRUGI PRIHODI 
       

108,160,000       
8.3% 

741000   PRIHODI OD IMOVINE 
            

7,000,000       
0.5% 

  741151 
Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora 

uključena u depozit banaka 

                             

-       
0.0% 

  741152 
Prihodi  od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine  uključena u depozit kod 

poslovnih banaka 

              

1,000,000       
0.1% 

  741411 Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja 
                             

-       
0.0% 

  741510 Naknada za korišćenje prirodnih dobara                  0.0% 
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600,000       

  741520 Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta 
              

2,000,000       
0.2% 

  741531 

Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog 

prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, 

proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 

                 

400,000       
0.0% 

  741532 
Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih 

vozila na uređenim i obeleženim mestima 

                             

-       
0.0% 

  741533 
Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili 

druge oblike privremenog korišćenja 

                             

-       
0.0% 

  741534 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 
              

3,000,000       
0.2% 

  741535 Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 
                             

-       
0.0% 

  741542 Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora 
                             

-       
0.0% 

  741560 Naknada za vode 
                             

-       
0.0% 

742000   PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 
          

81,560,000       
6.3% 

  742126 Naknada konverzije prava u korist Republike  
                   

60,000       
0.0% 

  742152 
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini 

koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta 

                 

700,000       
0.1% 

  742153 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština 
              

1,000,000       
0.1% 

  742156 
Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama 

u korist nivoa opština 

              

3,500,000       
0.3% 

  742251 Opštinske  administrativne takse 
                 

100,000       
0.0% 

  742252 Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja 
                             

-       
- 

  742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta             5.4% 
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70,000,000       

  742255 Taksa za ozakonjenje  objekata  
              

5,000,000       
0.4% 

  742254 Troškovi poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova 
                             

-       
- 

  742351 
Prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava budžeta jedinice loklane 

samouprave čije je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima 

              

1,200,000       
0.1% 

743000   NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 
            

3,600,000       
0.3% 

  743324 
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje, predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja 

na putevima 

              

3,500,000       
0.3% 

  743350 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština  
                             

-       
0.0% 

  743924 
Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% 

na dan početka postupka prinudne naplate 

                 

100,000       
0.0% 

744000   DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 
                             

-       
0.0% 

  744141 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 
                             

-       
- 

  744241 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova 
                             

-       
- 

745000   MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 
          

16,000,000       
1.2% 

  745151 Ostali prihodi u korist nivoa opština 
            

16,000,000       
1.2% 

  745152 Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opštine 
                             

-       
0.0% 

  745153 
Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća u korist 

nivoa o9pština 

                             

-       
0.0% 

770000   MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 
            

5,000,000       
0.4% 

  771111 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 
              

5,000,000       
0.4% 

790000   PRIHODI IZ BUDžETA 
                             

-       
0.0% 
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  791110 Prihodi iz budžeta 
                             

-       
0.0% 

800000   
PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 

       

340,989,691       
26.2% 

810000   
PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 

       

340,989,691       
26.2% 

  
811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 

          

340,989,691       
26.2% 

  
812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 

                             

-       
0.0% 

840000 
  

PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE 

                             

-       

0.0% 

  
841000 Primanja od prodaje zemljišta 

                             

-       
0.0% 

900000 
  PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 

          

16,000,000       
1.2% 

910000   PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA  
          

16,000,000       
1.2% 

  911451 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština 
            

16,000,000       
1.2% 

  912 Primanja od inostranog zaduživanja 
                             

-       
0.0% 

920000   PRIMANjA OD PRODAJE FIN. IMOVINE 
                             

-       
0.0% 

  921951 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština 
                             

-       
0.0% 

  7+8+9 
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FIN. 

IMOVINE 

    

1,281,500,797       
98.5% 

  

3+7+8+9 UKUPNO PRENETA SREDSTVA, TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA 
    

1,301,500,797       
100.0% 
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Član 8. 

  Izdaci budžeta, po osnovnim namenama, utvrđeni su i raspoređeni u sledećim iznosima: 

 

 

Ekon. 

klas. 
VRSTE RASHODA I IZDATAKA 

Sredstva iz 

budžeta 

Sredstva iz 

ostalih 

izvora 

Ukupna 

javna 

sredstva 

Struktura         

% 

1 2 3 5 6 4 

400 TEKUĆI RASHODI 
        

701,696,456       

         

55,023,844       

     

756,720,300       
58.1% 

410 RASHODI ZA ZAPOSLENE 

        

216,113,487       

         

25,411,344       

     

241,524,831       
18.6% 

411 Plate i dodaci zaposlenih 

        

167,878,003       

         

25,411,344       

     

193,289,347       
14.9% 

412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 

          

34,654,519       

                         

-       

       

34,654,519       
2.7% 

413 Naknade u naturi (prevoz) 

               

175,000       

                         

-       

            

175,000       
0.0% 

414 Socijalna davanja zaposlenima 

            

8,203,483       

                         

-       

         

8,203,483       
0.6% 

415 Naknade za zaposlene 

            

3,079,482       

                         

-       

         

3,079,482       
0.2% 

416 Nagrade,bonusi i ostali posebni rashodi 

            

2,123,000       

                         

-       

         

2,123,000       
0.2% 

417 Poslanički dodatak; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

418 Sudijski dodatak. 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

420 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 

        

269,917,691       

         

29,612,500       

     

299,530,191       
23.0% 

421 Stalni troškovi                             7.7% 
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97,438,290       2,260,000       99,698,290       

422 Troškovi putovanja 

            

4,797,200       

              

250,000       

         

5,047,200       
0.4% 

423 Usluge po ugovoru 

          

31,519,577       

         

20,500,000       

       

52,019,577       
4.0% 

424 Specijalizovane usluge 

          

16,274,000       

                         

-       

       

16,274,000       
1.3% 

425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i mat) 

        

106,503,063       

           

1,200,000       

     

107,703,063       
8.3% 

426 Materijal 

          

13,385,561       

           

5,402,500       

       

18,788,061       
1.4% 

430 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

431 Amortizacija nekretnina i opreme; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

432 Amortizacija kultivisane imovine; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

433 Upotreba dragocenosti; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

434 Upotreba prirodne imovine; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

435 Amortizacija nematerijalne imovine 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

440 OTPLATA KAMATA 

            

7,820,000       

                         

-       

         

7,820,000       
0.6% 

441 Otplata domaćih kamata; 

            

7,700,000       

                         

-       

         

7,700,000       
0.6% 

442 Otplata stranih kamata; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

443 Otplata kamata po garancijama 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

444 
Prateći troškovi zaduživanja 

               

120,000       

                         

-       

            

120,000       
0.0% 

450 SUBVENCIJE 

          

14,000,000       

                         

-       

       

14,000,000       
1.1% 

4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama                                                                 

            

2,000,000       

                         

-       

         

2,000,000       
0.2% 

4512 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama                                                                 

          

12,000,000       

                         

-       

       

12,000,000       
0.9% 

452 Subvencije privatnim finansijskim institucijama;                                                       0.0% 
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-       -       

453 Subvencije javnim finansijskim institucijama; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

454 Subvencije privatnim preduzećima 

                                            

-       

                                          

-       

                                        

-       
0.0% 

460 DONACIJE I TRANSFERI 

        

125,591,278       

                         

-       

     

125,591,278       
9.6% 

461 Donacije stranim vladama  
                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

462 Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 
                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 
          

89,000,000       

                         

-       

       

89,000,000       
6.8% 

4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 
            

4,000,000       

                         

-       

         

4,000,000       
0.3% 

4641 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 
          

10,000,000       

                         

-       

       

10,000,000       
0.8% 

465 Ostale donacije, dotacije i transferi  
          

22,591,278       

                         

-       

       

22,591,278       
1.7% 

470 SOCIJALNA POMOĆ 

            

3,400,000       

                         

-       

         

3,400,000       
0.3% 

472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 

            

3,400,000       

                         

-       

         

3,400,000       
0.3% 

480 OSTALI RASHODI 

          

48,354,000       

                         

-       

       

48,354,000       
3.7% 

481 Dotacije nevladinim organizacijama; 

          

24,430,000       

                         

-       

       

24,430,000       
1.9% 

482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali; 

            

2,554,000       

                         

-       

         

2,554,000       
0.2% 

483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova; 

          

18,820,000       

                         

-       

       

18,820,000       
1.4% 

484 

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih 

prirodnih uzroka; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa; 

            

2,550,000       

                         

-       

         

2,550,000       
0.2% 

489 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

490 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI BUDžETA 

          

16,500,000       

                         

-       

       

16,500,000       
1.3% 

494 Administrativni transferi iz budžeta - Tekući rashodi                                                                             0.0% 
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-       -       -       

495 Administrativni transferi iz budžeta - Izdaci za nefinansijsku imovinu 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

496 

Administrativni transferi iz budžeta - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske 

imovine 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

499 Administrativni transferi iz budžeta - Sredstva rezerve 

          

16,500,000       

                         

-       

       

16,500,000       
1.3% 

499111 Stalna rezerva 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

499121 Tekuća rezerva 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

500 KAPITALNI IZDACI 

        

361,592,997       

       

133,187,500       

     

494,780,497       
38.0% 

510 OSNOVNA SREDSTVA 

        

308,092,997       

       

133,187,500       

     

441,280,497       
33.9% 

511 Zgrade i građevinski objekti; 

        

291,380,997       

       

129,387,500       

     

420,768,497       
32.3% 

512 Mašine i oprema; 

          

15,112,000       

           

3,800,000       

       

18,912,000       
1.5% 

513  Ostale nekretnine i oprema; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

514 Kultivisana imovina; 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

515 Nematerijalna imovina 

            

1,600,000       

                         

-       

         

1,600,000       
0.1% 

520 ZALIHE 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

521 Robne rezerve; 
                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

522 Zalihe proizvodnje; 
                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

523 Zalihe robe za dalju prodaju 
                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

531 Dragocenosti 
                           

-       
  

                        

-       
0.0% 

540 PRIRODNA IMOVINA 

          

53,500,000       

                         

-       

       

53,500,000       
4.1% 

541 Zemljište; 
          

53,500,000       

                         

-       

       

53,500,000       
4.1% 

542 Rudna bogatstva;                                                                             0.0% 
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-       -       -       

543 Šume i vode 
                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

550 Nef. Imov. koja se fin. iz sred. za realiz. nip-a 
                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

551 
Nef. imovina koja se fin. iz sred. za realiz. nip-a 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

610 OTPLATA GLAVNICE  

          

50,000,000       

                         

-       

       

50,000,000       
3.8% 

611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 

          

50,000,000       

                         

-       

       

50,000,000       
3.8% 

612 Otplata glavnice stranim bankama 

                           

-       

                         

-       
  0.0% 

613 Otplata duga po garancijama 

                           

-       

                         

-       
  0.0% 

620 Nabavka finansijske imovine 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

6211 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija                                                                 

                           

-       

                         

-       

                        

-       
0.0% 

  UKUPNI JAVNI RASHODI  1,113,289,453 188,211,344 1,301,500,797 100.0% 

 

 

 

 

 

 

Član 9. 

 

Izdaci budžeta, po funkcionalnoj klasifikaciji, utvrđeni su i raspoređeni u sledećim: 

 

Funkcije Funkcionalna klasifikacija  
Sredstva iz 

budžeta 

Sredstva iz 

ostalih izvora 

Ukupna javna 

sredstva 

Struktura         

% 

1 2 3 4 5 6 

000 SOCIJALNA ZAŠTITA           21,547,500            33,412,500                54,960,000       4.2% 

010 Bolest i invalidnost;               1,930,000                               -                    1,930,000       0.1% 

020 Starost;               2,500,000                               -                    2,500,000       0.2% 

030 Korisnici porodične penzije; 
                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 
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040 Porodica i deca; 
                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

050 Nezaposlenost; 
                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

060 Stanovanje; 
                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

070 
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu 

neklasifikovana na drugom mestu; 
              9,300,000                               -                    9,300,000       0.7% 

080 Socijalna zaštita - istraživanje i razvoj; 
                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu               7,817,500               33,412,500                  41,230,000       3.2% 

100 OPŠTE JAVNE USLUGE        269,667,080                               -             269,667,080       20.7% 

110 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni 

poslovi i spoljni poslovi; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

111 Izvršni i zakonodavni organi             29,328,500                               -                  29,328,500       2.3% 

112 Finansijski i fiskalni poslovi 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

113 Spoljni poslovi 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

120 Ekonomska pomoć inostranstvu; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

121 

Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u 

tranziciji 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

122 Ekonomska pomoć preko međunarodnih organizacija 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

130 Opšte usluge;           155,833,580                               -                155,833,580       12.0% 

131 Opšte kadrovske usluge 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

132 Opšte usluge planiranja i statistike 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

133 Ostale opšte usluge 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

140 Osnovno istraživanje; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

150 Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj;               2,010,000                               -                    2,010,000       0.2% 

160 

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom 

mestu; 
            24,695,000                               -                  24,695,000       1.9% 
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170 Transakcije javnog duga;             57,800,000                               -                  57,800,000       4.4% 

180 

Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa 

vlasti 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

200 ODBRANA             9,070,000                    9,070,000       0.7% 

210 Vojna odbrana 

                             

-       
    0.0% 

220 Civilna odbrana               9,070,000                      9,070,000       0.7% 

230 Vojna pomoć inostranstvu 

                             

-       
    0.0% 

240 Odbrana - istraživanje i razvoj 

                             

-       
    0.0% 

250 Odbrana neklasifikovana na drugo mesto 

                             

-       
    0.0% 

300 JAVNI RED I BEZBEDNOST             8,310,000                               -                  8,310,000       0.6% 

310 Usluge policije; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

320 Usluge protivpožarne zaštite; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

330 Sudovi;               7,260,000                               -                    7,260,000       0.6% 

340 Zatvori; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

350 Javni red i bezbednost - istraživanje i razvoj; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

360 

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom 

mestu 
              1,050,000                               -                    1,050,000       0.1% 

400 EKONOMSKI POSLOVI        287,198,098              8,587,500             295,785,598       22.7% 

410 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po 

pitanju rada; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

412 Opšti poslovi po pitanju rada               1,200,000                               -                    1,200,000       0.1% 

420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

421 Poljoprivreda             11,010,000                               -                  11,010,000       0.8% 

422 Šumarstvo 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

423 Lov i ribolov                                                      -                                   0.0% 
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-       -       

430 Gorivo i energija; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

431 Ugalj i ostala čvrsta mineralna goriva 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

432 Nafta i prirodni gas 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

433 Nuklearno gorivo 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

434 Ostala goriva 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

435 Električna energija 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

436 Ostala energija                  200,000                               -                       200,000       0.0% 

440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

441 

Iskopavanje mineralnih resursa, izuzev mineralnih 

goriva 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

442 Proizvodnja 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

443 Izgradnja 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

450 Saobraćaj; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

451 Drumski saobraćaj           273,084,098                 8,587,500                281,671,598       21.6% 

452 
Vodeni saobraćaj 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

453 
Železnički saobraćaj 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

454 
Vazdušni saobraćaj 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

455 
Cevovodi i drugi oblici saobraćaja 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

460 Komunikacije; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

470 Ostale delatnosti; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

471 Trgovina, smeštaj i skladištenje 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 
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472 Hoteli i restorani 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

473 Turizam               1,704,000                               -                    1,704,000       0.1% 

474 Višenamenski razvojni projekti 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

480 Ekonomski poslovi - istraživanje i razvoj; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

481 

Istraživanje i razvoj - Opšti ekonomski i komercijalni 

poslovi i poslovi po pitanju rada 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

482 

Istraživanje i razvoj - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i 

ribolov 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

483 Istraživanje i razvoj - Gorivo i energija 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

484 

Istraživanje i razvoj - Rudarstvo, proizvodnja i 

izgradnja 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

485 Istraživanje i razvoj - Saobraćaj 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

486 Istraživanje i razvoj - Komunikacije 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

487 Istraživanje i razvoj - Ostale delatnosti 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

490 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

500 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE           67,320,000                               -                67,320,000       5.2% 

510 Upravljanje otpadom;             49,200,000                               -                  49,200,000       3.8% 

520 Upravljanje otpadnim vodama;               6,920,000                               -                    6,920,000       0.5% 

530 Smanjenje zagađenosti;               2,000,000                               -                    2,000,000       0.2% 

540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika;               9,050,000                               -                    9,050,000       0.7% 

550 Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj;                  100,000                               -                       100,000       0.0% 

560 

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom 

mestu 
                   50,000                               -                         50,000       0.0% 

600 POSLOVI STANOVANjA I ZAJEDNICE        203,981,550            21,000,000             224,981,550       17.3% 

610 Stambeni razvoj; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

620 Razvoj zajednice;           122,531,550                               -                122,531,550       9.4% 

630 Vodosnabdevanje;             61,200,000               21,000,000                  82,200,000       6.3% 



SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj  09/2017 

29.12 2017. godine 

 

 

 24 

640 Ulična rasveta;             20,250,000                               -                  20,250,000       1.6% 

650 Poslovi stanovanja i zajednice - istraživanje i razvoj; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

660 

Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na 

drugom mestu 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

700 ZDRAVSTVO           11,650,000                               -                11,650,000       0.9% 

710 Medicinski proizvodi, pomagala i oprema; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

711 Farmaceutski proizvodi 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

712 Ostali medicinski proizvodi 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

713 Terapeutska pomagala i oprema 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

720 Vanbolničke usluge; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

721 Opšte medicinske usluge             10,150,000                               -                  10,150,000       0.8% 

722 Specijalizovane medicinske usluge 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

723 Stomatološke usluge 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

724 Paramedicinske usluge 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

730 Bolničke usluge; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

731 Opšte bolničke usluge 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

732 Specijalizovane bolničke usluge 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

733 Usluge medicinskih centara i porodilišta               1,500,000                               -                    1,500,000       0.1% 

734 Usluge domova za negu i oporavak 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

740 Usluge javnog zdravstva; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

750 Zdravstvo - istraživanje i razvoj; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu. 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

800 REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE           53,184,051                               -                53,184,051       4.1% 



SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj  09/2017 

29.12 2017. godine 

 

 

 25 

810 Usluge rekreacije i sporta;             14,200,000                               -                  14,200,000       1.1% 

820 Usluge kulture;             27,484,051                               -                  27,484,051       2.1% 

830 Usluge emitovanja i štampanja;               8,000,000                               -                    8,000,000       0.6% 

840 Verske i ostale usluge zajednice;               3,500,000                               -                    3,500,000       0.3% 

850 Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

860 

Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na 

drugom mestu 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

900 OBRAZOVANjE        181,361,174          125,211,344             306,572,518       23.6% 

910 Predškolsko i osnovno obrazovanje; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

911 Predškolsko obrazovanje             88,261,174               25,411,344                113,672,518       8.7% 

912 Osnovno obrazovanje             77,950,000                               -                  77,950,000       6.0% 

913 Osnovno obrazovanje sa domom učenika 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

914 Osnovno obrazovanje sa srednjom školom 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

915 Specijalno osnovno obrazovanje 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

916 

Osnovno obrazovanje sa srednjom školom i domom 

učenika 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

920 Srednje obrazovanje;             12,150,000               99,800,000                111,950,000       8.6% 

921 Niže srednje obrazovanje 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

922 Više srednje obrazovanje 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

923 Srednje obrazovanje sa domom učenika 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

930 Više obrazovanje; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

931 Više obrazovanje 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

932 Više obrazovanje sa studentskim domom 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

940 Visoko obrazovanje; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

941 Visoko obrazovanje - prvi stepen                                                      -                                   0.0% 
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-       -       

942 Visoko obrazovanje - drugi stepen 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

950 Obrazovanje koje nije definisano nivoom; 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

960 Pomoćne usluge obrazovanju;               3,000,000                               -                    3,000,000       0.2% 

970 Obrazovanje - istraživanje i razvoj; 
                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

980 Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu 

                             

-       
                        -       

                            

-       
0.0% 

  
UKUPNO     1,113,289,453          188,211,344          1,301,500,797       100.0% 

 

 

 

 

 

Član 10. 

            U članu 10. tabela se menja i glasi: 

Izdaci budžeta, po programskoj klasifikaciji, utvrđeni su i raspoređeni u sledećim: 

 

 

Šifra 

Naziv 
Sredstva iz 

budžeta 

Ostali   

izvori 

Ukupna 

sredstva 

Strukt

ura % 
Nadležan organ/osoba Prog

ram 

 

Programs

ka 

aktivnost/  

Projekat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1101   Program 1.  Stanovanje, urbanizam i prostorno 

planiranje 
113,381,550 0 113,381,550 8.7% 

Savetnik predsjednika-sadrija 

Goruždić 

  1101-0001 Prostorno i urbanističko planiranje 
7,700,000 0 7,700,000 0.6% 

Načelnik odeljenja za urbanizam-

Rahman Fekić 

  1101-0003 Upravljanje građevinskim zemljištem 
3,100,000 0 3,100,000 0.2% 

Načelnik odeljenja za urbanizam-

Rahman Fekić 

  1101-P1 Eksproprijacija zemljišta   
31,000,000 0 31,000,000 2.4% 

Načelnik odeljenja za urbanizam-

Rahman Fekić 

  1101-P2 JP za urbanizam I planiranje u likvidaciji 61,581,550 0 61,581,550 4.7% Stečajni upravnik-Jasmina Elesković 

  1101-P3 Rekonstrukcija gradskog trga  10,000,000 0 10,000,000 0.8% Rukovod. Centra za projektov.-Emina 
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Gusinac 

1102   
Program 2.  Komunalne delatnosti 142,900,000 21,000,000 163,900,000 12.6% 

Predsjednik opštine-Kenan Hot 

  1102-0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem 
20,250,000 0 20,250,000 1.6% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  1102-0002 Održavanje javnih zelenih površina 
4,000,000 0 4,000,000 0.3% 

Načelnik komun.inspekcije-Enver 

Aličković 

  1102-0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene 
44,000,000 0 44,000,000 3.4% 

Načelnik komun.inspekcije-Enver 

Aličković 

  1102-0004 Zoohigijena 
5,050,000 0 5,050,000 0.4% 

Načelnik komun.inspekcije-Enver 

Aličković 

  1102-0006 Održavanje grobalja i pogrebne usluge 
500,000 0 500,000 0.0% 

Načelnik komun.inspekcije-Enver 

Aličković 

  1102-0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće 
12,200,000 0 12,200,000 0.9% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  1102-P1 Nabavka i ugradnja opreme za NN mrežu 
7,900,000 0 7,900,000 0.6% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  1102-P2 Izgradnja vodovodne mreže 
2,600,000 0 2,600,000 0.2% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  1102-P3 

Nabavka i ugradnja opreme za potrebe vodovodne 

mreže u selo Draga 
6,500,000 0 6,500,000 0.5% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  1102-P4 Izgradnja Pešterskog vodovoda 
16,500,000 21,000,000 37,500,000 2.9% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  1102-P5 

Izrada elaborata i projekata za izvorišta 

vodosnabdevanja opštine Tutin 
3,300,000 0 3,300,000 0.3% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  1102-P6 Izgradnja cevovoda Velje polje-Dubovo 
20,000,000 0 20,000,000 1.5% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  1102-P7 Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije 
100,000 0 100,000 0.0% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

1501   Program 3.  Lokalni ekonomski razvoj 2,450,000 0 2,450,000 0.2% 
Rukovod. Centra za projektov.-

Emina Gusinac 

  1501-0002 Mere aktivne politike zapošljavanja 1,200,000 0 1,200,000 0.1% Pomocnik predsjednika Safet Derdemez 

  1501-P1 Uvođenje GIS-a 1,200,000 0 1,200,000 0.1% Centar za projektov.-Bahtir Hamidović 

  1501-P2 Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije 50,000 0 50,000 0.0% Centar za projektov.-Bahtir Hamidović 

1502   Program 4.  Razvoj turizma 1,704,000 0 1,704,000 0.1% Direktor centra-Rifat Zahitović 

  1502-0001 Upravljanje razvojem turizma 700,000 0 700,000 0.1% Izet Zilkić 

  1502-0002 Promocija turističke ponude 564,000 0 564,000 0.0% Izet Zilkić 

  1502-P1 Festival ženskih proizvoda 440,000 0 440,000 0.0% Fahrudin Muminović 

0101   Program 5.   Poljoprivreda i ruralni razvoj 11,010,000 0 11,010,000 0.8% Pomocnik predsjednika Esad Holic 
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0101-0001 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u 

lokalnoj zajednici 
1,210,000 0 1,210,000 0.1% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  

0101-0002 

Mere podrške ruralnom razvoju 
8,000,000 0 8,000,000 0.6% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  
0101-P1 Izgradnja objekta za sušenje lekovitog bilja - III faza 1,800,000 0 1,800,000 0.1% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

0401   Program 6.  Zaštita životne sredine 
14,270,000 0 14,270,000 1.1% 

Načelnik za urbanizam-Rahman 

Fekić 

  

0401-0001 

Upravljanje zaštitom životne sredine  
50,000 0 50,000 0.0% 

Inspektor zaštite životne sredine-Ljutvo 

Camić 

  

0401-0002 

Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine 
100,000 0 100,000 0.0% 

Inspektor zaštite životne sredine-Ljutvo 

Camić 

  

0401-0004 

Upravljanje otpadnim vodama 
2,500,000 0 2,500,000 0.2% 

Inspektor zaštite životne sredine-Ljutvo 

Camić 

  

0401-0005 

Upravljanje komunalnim otpadom 
5,200,000 0 5,200,000 0.4% 

Načelnik komun.inspekcije-Enver 

Aličković 

  

0401-0006 

Upravljanje ostalim vrstama otpada 
2,000,000 0 2,000,000 0.2% 

Inspektor zaštite životne sredine-Ljutvo 

Camić 

  

0401-P1 

Izgradnja kanalizacione mreže 
4,320,000 0 4,320,000 0.3% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  

0401-P2 

Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije 
100,000 0 100,000 0.0% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

0701   Program 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajna 

infrastruktura 
274,134,098 8,587,500 282,721,598 21.7% 

Predsjednik opštine-Kenan Hot 

  
0701-0002 

Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture 
45,600,000 0 45,600,000 3.5% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  0701-P1 

Izgradnja lokalnih puteva-faza II 
88,465,123 8,587,500 97,052,623 7.5% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  0701-P2 Unapređenje bezbednosti sdaobraćaja u 2018.godini 1,050,000 0 1,050,000 0.1% Predsednik komisije za bezbednost 

  0701-P3 

Izgradnja lokalnih puteva-faza III 
46,537,544 0 46,537,544 3.6% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  0701-P4 

Eksproprijacija zemljišta-potes Čair   
26,550,000 0 26,550,000 2.0% 

Načelnik odeljenja za urbanizam-

Rahman Fekić 

  0701-P5 

Izgradnja lokalnih puteva-faza IV 
65,931,431 0 65,931,431 5.1% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

2001   Program 8.  Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 
88,261,174 25,411,344 113,672,518 8.7% 

Pomocnik predsjednika Safet 

Derdemez 

  

2001-0001 Funkcionisanje predškolskih ustanova  
88,261,174 25,411,344 113,672,518 8.7% 

P.U.,,Habiba Stočević''/dir.Sabina 

Mušina 

2002   Program 9.  Osnovno obrazovanje i vaspitanje 77,950,000 0 77,950,000 6.0% Pomocnik predsjednika Safet 
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Derdemez 

  

2002-0001 Funkcionisanje osnovnih škola 
73,650,000 0 73,650,000 5.7% 

Savetnik za obrazovanje-Emira 

Batilović 

  

2002-P1 

Rekonstrukcija objekta O.Š. Rifat B. Tršo 
1,500,000 0 1,500,000 0.1% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  

2002-P2 

Izgradnja objekta O.Š. u Velje Polje 
2,600,000 0 2,600,000 0.2% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

  

2002-P3 

Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije  
200,000 0 200,000 0.0% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

2003   Program 10. Srednje obrazovanje i vaspitanje 
12,150,000 99,800,000 111,950,000 8.6% 

Pomocnik predsjednika Safet 

Derdemez 

  

2003-0001 Funkcionisanje srednjih škola 
11,150,000 0 11,150,000 0.9% 

Savetnik za obrazovanje-Emira 

Batilović 

  2003-P1 

 Rekonstrukcije objekta srednje škole 
1,000,000 99,800,000 100,800,000 7.7% 

Rukovod. Centra za projektov.-Emina 

Gusinac 

0901   Program 11.  Socijalna  i dečja zaštita 21,547,500 33,412,500 54,960,000 4.2% Član opštinskog vijeća-Samir Kecap 

  0901-0001 Jednokratne  pomoći i drugi oblici pomoći 7,000,000 0 7,000,000 0.5% Opštinska uprava-Almir Hamzić 

  0901-0002 Porodični i domski smeštaj,prihvat.i dr.vrste smeštaja 3,000,000 27,000,000 30,000,000 2.3% Opštinska uprava-Sead Reč 

  0901-0003 Dnevne usluge u zajednici 1,800,000 0 1,800,000 0.1% Fahrudin Muminović 

  0901-0004 Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge 2,300,000 0 2,300,000 0.2% Opštinsko vijeće-Zehra Zeković 

  0901-0005 Podrška realizaciji programa Crvenog krsta 1,930,000 0 1,930,000 0.1% Opštinska uprava-Emira Batilović 

  0901-P1 Pomoć u kući za starija lica 2,500,000 0 2,500,000 0.2% Opštinska uprava-Almir Hamzić 

  
0901-P2 

Stambeno zbrinjavanje povratnika-izgradnja 5 

montažnih kuća 
880,000 0 880,000 0.1% Opštinska uprava-Emira Batilović 

  

0901-P3 

Osnaživanje kapaciteta interresornih komisija za 

pružanje dodatne podrške deci za uključivanje u rani 

razvoj i obrazovanje 

1,500,000 0 1,500,000 0.1% Opštinska uprava-Emira Batilović 

  
0901-P4 

Projekat: Dohodovne aktivnosti za interno raseljena 

lica   
100,000 1,900,000 2,000,000 0.2% Opštinska uprava-Emira Batilović 

  

0901-P5 

Obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja 

povratnika  po osnovu Sporazumu o readmisiji, 

dodelom građevinskog materjala 

137,500 2,612,500 2,750,000 0.2% Opštinska uprava-Emira Batilović 

  
0901-P6 

Projekat: Dohodovne aktivnosti za povratnike  po 

Sporazumu o readmisiji 
100,000 1,900,000 2,000,000 0.2% Opštinska uprava-Emira Batilović 

  
0901-P7 

Projekat: Privremeni smeštaj za žrtve nasilja u 

porodici 
300,000 0 300,000 0.0% Opštinska uprava-Almir Hamzić 

1801   Program 12.  Zdravstvena zaštita 
11,650,000 0 11,650,000 0.9% 

Predsjednik upravnog odbora-Emina 

Gusinac 

  1801-0001 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene 10,000,000 0 10,000,000 0.8% Član upravnog odbora-Sead Ramičević 



SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj  09/2017 

29.12 2017. godine 

 

 

 30 

zaštite 

  1801-0002 Mrtvozorstvo 150,000 0 150,000 0.0% Član upravnog odbora-Sead Ramičević 

  1801-P1 Sufinansiranje završnih radova na aneksu Opšte 

bolnice i Doma zdravlja 
1,500,000 0 1,500,000 0.1% 

Koordinator-Bahtir Hamidović 

1201   Program 13.  Razvoj kulture i informisanja 
38,484,051 0 38,484,051 3.0% 

Član opštinskog vijeća-Semir 

Kurtanović 

  

1201-0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  24,644,051 0 24,644,051 1.9% 

N.B.,,dr.Ejup Mušović''-Vahid 

Demirović /  Centar za kulturu-Rifat 

Zahitović 

  

1201-0003 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 3,000,000 0 3,000,000 0.2% 

Predsjednik komisije za dodelu 

sredstava verskim zajednicama-

Fahrudin Muminović 

  
1201-0004 

Ostvarivae i unapređivanje javnog interesa u oblasti 

javnog informisanja 
8,000,000 0 8,000,000 0.6% 

Koordinator za nevladin sektor-

Fahrudin Muminović 

  1201-P1 

Takmičenje u besjedništvu  
200,000 0 200,000 0.0% 

N.B.,,dr.Ejup Mušović''-Vahid 

Demirović  

  1201-P2 

Javna čitaonica-zavičajna zbirka 
2,640,000 0 2,640,000 0.2% 

N.B.,,dr.Ejup Mušović''-Vahid 

Demirović  

1301   Program 14.  Razvoj sporta i omladine 
16,210,000 0 16,210,000 1.2% 

Član opštinskog vijeća-Semir 

Kurtanović 

  

1301-0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, 

udruženjima i savezima 11,500,000 0 11,500,000 0.9% 

Predsednik komisije za dodelu 

sredstava sportskim udruženjima-

Ljutvo Camić 

  

1301-0002 Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom 

sportu i masovnoj fizičkoj kulturi 
1,200,000 0 1,200,000 0.1% Direktor centra-Rifat Zahitović 

  
1301-0005 Sprovođenje omladinske politike 2,010,000 0 2,010,000 0.2% 

Koordinator kancelarije za mlade-

Fahrudin Muminović 

  1301-P1 Sufinansiranje završnih radova Sportske hale u 

Tutinu 
1,500,000 0 1,500,000 0.1% Koordinator-Hasim Čalaković 

0602 1301-P9 Program 15.  Opšte usluge lokalne samouprave 
257,658,580 0 257,658,580 19.8% 

Načelnik opštinske uprave-Adnan 

Šehović 

  
0602-0001 

Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih 

opština 
155,833,580 0 155,833,580 12.0% Zamenik načelnika opštinske uprave 

  0602-0002 Funkcionisanje mesnih zajednica 1,995,000 0 1,995,000 0.2% Pomocnik predsjednika Salih Hot 

  
0602-0003 

Servisiranje javnog duga 
57,800,000 0 57,800,000 4.4% 

Rukovodilac odeljenja za finansije-

Nihad Gusinac 

  0602-0004 Opštinsko  pravobranilaštvo 5,670,000 0 5,670,000 0.4% Opštinski pravobranilac-Senko Binjoš 

  0602-0005 Zaštitnik građana 1,590,000 0 1,590,000 0.1% Zaštitnik Građana-Amer Bakić 

  0602-0006 Inspekcijski poslovi 200,000 0 200,000 0.0% Načelnik komun.inspekcije-Enver 
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Aličković 

  
0602-0007 

Funkcionisanje nacionalnih savjeta nacionalnih 

manjina 
6,000,000 0 6,000,000 0.5% Savjetnik predsjednika-Esad Džudžo 

  0602-0009 Tekuća budžetska rezerva 15,000,000 0 15,000,000 1.2% Analitičar budžeta-Mehdija Čalaković 

  
0602-0010 

Stalna budžetska rezerva 
1,500,000 0 1,500,000 0.1% 

Koordinator za vanredne situacije-Bešir 

Hot 

  
0602-0014 

Upravljanje u vanrednim situacijama 
9,070,000 0 9,070,000 0.7% 

Načelnik odeljenja za urbanizam-

Rahman Fekić 

  0602-P1 Stipendiranje studenata 3,000,000 0 3,000,000 0.2% Opštinska uprava-Almir Hamzić 

2101   Program 16.  Politički sistem lokalne samouprave 29,328,500 0 29,328,500 2.3% Predsjednik opštine-Kenan Hot 

  2101-0001 Funkcionisanje skupštine 10,337,000 0 10,337,000 0.8% Predsjednik skupštine/Pajaz Jusufović 

  2101-0002 Funkcionisanje izvršnih organa 18,991,500 0 18,991,500 1.5% Pomocnik predsjednika Salih Hot 

0501   Program 17.  Energetska efikasnost i obnovljivi 

izvori energije 
200,000 0 200,000 0.0% 

Rukovod. Centra za projektov.-

Emina Gusinac 

  0501-0001 Energetski menadžment 200,000 0 200,000 0.0% Centar za projektov.- Mirfat Tahirović 

  
  UKUPNI PROGRAMSKI JAVNI RASHODI 1,113,289,453 188,211,344 1,301,500,797 100.0%   

 



 

Član 11. 

 

Stalna budžetska rezerva za 2018. godinu iznosi  1.500.000 dinara, a tekuća budžetska rezerva 15.000.000 dinara. 

 

II. POSEBAN DEO 

 

Član 12. 

 

Ukupni rashodi i izdaci, uklјučujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.301.500.797 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja iskazuju se u koloni 15 i 

raspoređuju se po korisnicima i programima: 
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1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
 

        SKUPŠTINA OPŠTINE               

  
 

2101    PROGRAM 16:  POLITIČKI SISTEM 

LOKALNE SAMOUPRAVE 

              

  
 

2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

skupštine 

              

  
 

 1111   Funkcija: Izvršni i zakonodavni organi, 

finansijski i fiskalni poslovi i spolјni poslovi 

              

  
 

  1 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.646.000           2.646.000 

  
 

  2 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 454.000           454.000 

  
 

  3 414 Socijalna davanja zaposlenima 40.000             40.000 

    4 415 Naknade troškova za zaposlene               65.000      65.000 

    5 416  Naknade troškova za zaposlene 68.000      68.000 

    6 421  Stalni troškovi 190.500      190.500 

  
 

  7 422 Troškovi putovanja 46.500           46.500 

  
 

  8 423 Usluge po ugovoru 6.000.000          6.000.000 

  
 

  9 426 Materijal 327.000           327..000 

  
 

  10 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 300.000           300.000 

  
 

  11 481 Dotacije nevladinim organizacijama - 

politički subjekti 

200.000           200.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 2101-0001: 10.337.000          10.337.000 

  
 

                    

  
 

    Svega za Program 16: 10.337.000          10.337.000 

  
 

                    

  
 

    Svega za Razdeo 1: 10.337.000          10.337.000 
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2 
 

        PREDSJEDNIK               

  
 

2101    PROGRAM 16:  POLITIČKI SISTEM 

LOKALNE SAMOUPRAVE 

              

  
 

2101-0001   Funkcionisanje izvršnih organa               

  
 

 1111   Funkcija: Izvršni i zakonodavni organi               

  
 

  12 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 9.250.000           9.250.000 

  
 

  13 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.656.000           1.656.000 

    14 414  Socijalna davanja zaposlenima 40.000      40.000 

    15 415   Naknade troškova za zaposlene 57.000      57.000 

    16 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 85.000      85.000 

    17 421   Stalni troškovi 654.000      654.000 

  
 

  18 422 Troškovi putovanja 590.000           590.000 

  
 

  19 423 Usluge po ugovoru 2.400.000           2.400.000 

    20 425 Tekuće popravke i održavanje 408.000      408.000 

  
 

  21 426 Materijal 1.524.000           1.524.000 

  
 

  22 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 1.100.000           1.100.000 

    23 482   Porezi, obavezne takse, kazne i penali 30.000      30.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 2101-0001: 17.794.000           17.794.000 

  
 

                    

  
 

     Svega za Program 16: 17.794.000            17.794.000 

              

  
 

                    

  
 

    Svega za Razdeo 2: 17.794.000           17.794.000 
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3 
 

        OPŠTINSKO VIJEĆE               

  
 

2101    PROGRAM 16:  POLITIČKI SISTEM 

LOKALNE SAMOUPRAVE 

              

  
 

2101-0001   Funkcionisanje izvršnih organa               

  
 

 1111   Funkcija: Izvršni i zakonodavni organi               

    24 421   Stalni troškovi 100.000      100.000 

  
 

  25 422 Troškovi putovanja 17.500           17.500 

  
 

  26 423 Usluge po ugovoru 1.030.000           1.030.000 

  
 

  27 426 Materijal 50.000           50.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 2101-0001: 1.197.500           1.197.500 

  
 

                   

  
 

    Svega za Program 16: 1.197.500           1.197.500 

              

  
 

                    

  
 

    Svega za Razdeo 3: 1.197.500           1.197.500 

  
 

                    

4 
 

        PRAVOBRANILAŠTVO               

  
 

0602    PROGRAM 15 - LOKALNA 

SAMOUPRAVA 

              

  
 

0602-0004   Programska aktivnost: Opštinsko javno 

pravobranilaštvo 

              

  
 

 3330   Funkcija: Sudovi               

  
 

  28 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.796.000           2.796.000 

  
 

  29 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 504.000           504.000 

  
 

  30 414 Socijalna davanja zaposlenima 40.000           40.000 

    31 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 50.000      50.000 

  
 

  32 421 Stalni troškovi 67.000           67.000 

  
 

  33 422 Troškovi putovanja 43.000           43.000 

  
 

  34 423 Usluge po ugovoru 55.000           55.000 

  
 

  35 424 Specijalizovane usluge 10.000           10.000 

  
 

  36 426 Materijal 75.000           75.000 
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  37 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 330.000           330.000 

  
 

  38 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova; 1.500.000         1.500.000 

  
 

  39 485 Naknade štete za povrede 200.000           200.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 0602-0004: 5.670.000         5.670.000 

  
 

                    

  
 

    Svega za Program 15: 5.670.000           5.670.000 

  
 

                    

  
 

    Svega za Razdeo 4: 5.670.000         5.670.000 

  
 

                   

5 
 

        OPŠTINSKA  UPRAVA               

  
 

1101    PROGRAM 1: 

STANOVANJE,URBANIZAM I 

PROSTORNO PLANIRANјE 

              

  
 

1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i 

urbanističko planiranje 

              

  
 

 6620   Razvoj zajednice               

    40 423 Usluge po ugovoru 400.000      400.000 

  
 

  41 511 Zgrade i građevinski objekti 7.300.000          7.300.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1101-0001: 7.700.000          7.700.000 

  
 

                    

  
 

1101-0003   Programska aktivnost: Upravlјanje 

građevinskim zemlјištem 

              

  
 

 6620   Razvoj zajednice               

  
 

  42 423 Usluge po ugovoru 100.000           100.000 

  
 

  43 424 Specijalizovane usluge 3.000.000          3.000.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1101-0003: 3.100.000          3.100.000 

  
     

 

       

  
 

1101-P1   Projekat: Ekproprijacija zemlјišta               

  
 

 6620  

44 

 

483 

Razvoj zajednice 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova 

 

4.000.000  

           

4.000.000  

  
 

  45 541 Zemlјište 27.000.000          27.000.000 
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    Svega za projekat 1101-P1: 31.000.000          31.000.000 

  

 

     

1101- 

 

 

P2 

620 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

46 

47 

48 

49 

50 

 

 

 

 

423 

425 

426 

483 

511 

 

Projekat: JP za urbanizam i planiranje u 

likvidaciji 

Razvoj zajednice 

Usluge po ugovoru 

Tekuće popravke  i održavanje 

Materijal 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova 

Zgrade i građevinski objekti 

 

 

 

 

839.577 

38.850.013 

565.061 

12.100.000 

9.226.899 

      

 

 

 

839.577 

38.850.013 

565.061 

12.100.000 

9.226.899 

  
     Svega za projekat 1101-P2:  61.581.550              61.581.550 

 

  

             

  
 

11101-P3   Projekat: Rekonstrukcija gradskog trga               

  
 

 6620  

51 

 

511 

Razvoj zajednice 

Zgrade i građevinski objekti 

 

10.000.000  

           

10.000.000  

  
 

    Svega za projekat 1101-P3: 10.000.000          10.000.000 

  
 

                    

  
 

    Svega za Program 1: 113.381.550          113.381.550 

  
 

                   

  
 

1102    PROGRAM 2: KOMUNALNE 

DELATNOSTI 

              

  
 

1102-0001   Programska aktivnost: 

Upravlјanje/održavanje javnim 

osvetlјenjem 

              

  
 

 6640   Funkcija: Ulična rasveta               

  
 

  52 421 Stalni troškovi 15.000.000           15.000.000 

  
 

  53 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000           1.000.000 

  
 

  54 426 Materijal 50.000           50.000 

  
 

  55 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 200.000         200.000 

  
 

  56 512 Mašine i oprema            4.000.000           4.000.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1102-0001: 20.250.000          20.250.000 
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1102-0002   Programska aktivnost: Održavanje javnih 

zelenih površina 

              

  
 

 5540   Funkcija: Zaštita bilјnog i životinjskog sveta  

i krajolika 

              

  
 

  57 424 Specijalizovane usluge 4.000.000           4.000.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1102-0002: 4.000.000          4.000.000 

  
 

                   

  
 

1102-0003   Programska aktivnost: Održavanje čistoće 

na površinama javne namene 

              

  
 

 5510   Funkcija: Upravlјanje otpadom               

  
 

  58 421 Stalni troškovi 44.000.000           44.000.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1102-0003: 44.000.000          44.000.000 

  
 

                   

  
 

1102-0004   Programska aktivnost: Zoohigijena               

  
 

 5540   Funkcija: Zaštita bilјnog i životinjskog sveta  

i krajolika 

              

  
 

  59 424 Specijalizovane usluge 2.600.000           2.600.000 

  
 

  60 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 100.000           100.000 

  
 

  61 485 Naknade štete za povrede 2.350.000         2.350.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1102-0004: 5.050.000          5.050.000 

  
 

                   

  
 

1102-0006   Programska aktivnost: Održavanje 

grobalјa, i pogrebne usluge 

              

  
 

 5840   Funkcija: Verske  i ostale usluge zajednice               

  
 

  62 424 Specijalizovane usluge 500.000           500.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1102-0006: 500.000          500.000 

  
 

                   

  
 

1102-0008   Programska aktivnost: Upravlјanje i 

snabdevanje vodom za piće 

              

  
 

 5630   Funkcija: Vodosnabdevanje             
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63 421 Stalni troškovi 200.000  200.000  

  
 

  64 4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim 

preduzećima i organizacijama    

2.000.000           2.000.000 

  
 

  65 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim 

preduzećima i organizacijama    

10.000.000           10.000.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1102-0008: 12.200.000          12.200.000 

  
 

                   

  
 

1102-P1   Projekat: Nabavka i ugradnja oreme za 

NN mrežeu 

              

  
 

 5620   Funkcija: Razvoj zajednice               

  
 

  66 512 Mašine i oprema 7.900.000           7.900.000 

  
 

    Svega za projekat 1102-P1: 7.900.000          7.900.000 

  
 

                   

  
 

1102-P2   Projekat: Izgradnja  vodovodne mreže               

  
 

 5630   Funkcija: Vodosnabdevanje              

  
 

  67 511 Zgrade i građevinski objekti 2.600.000         2.600.000 

  
 

    Svega za projekat 1102-P2: 2.600.000        2.600.000 

  
 

                   

  
 

1102-P3   Projekat: Nabavka i ugradnja opreme za 

potrebe vodovodne mreže u selo Draga 

              

  
 

 5630   Funkcija: Vodosnabdevanje              

  
 

  68 511 Zgrade i građevinski objekti 6.500.000           6.500.000 

  
 

    Svega za projekat 1102-P3: 6.500.000          6.500.000 

  
 

                   

  
 

1102-P4   Projekat: Izgradnja Pešterskog vodovoda               

  
 

 5630   Funkcija: Vodosnabdevanje               

  
 

  69 511 Zgrade i građevinski objekti 16.500.000     16.000.000  5.000.000   37.500.000 

  
 

    Svega za projekat 1102-P4: 16.500.000     16.000.000  5.000.000   37.500.000 

  
 

                   

  
 

1102-P5   Projekat: Izrada elaborata i projekata za 

izvorišta (Koničko i Lipičko vrelo) 

vodosnabdevanja Opštine Tutin 
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 5630   Funkcija: Vodosnabdevanje               

  
 

  70 511 Zgrade i građevinski objekti 3.300.000           3.300.000 

  
 

    Svega za projekat 1102-P5: 3.300.000          3.300.000 

  
 

                   

 

 

 
 

            

  
 

1102-P6   Projekat: Izgradnja  cevovoda Velje polje-

Dubovo 

              

  
 

 5630   Funkcija: Vodosnabdevanje               

  
 

   71 511 Zgrade i građevinski objekti 20.000.000           20.000.000 

  
 

    Svega za projekat 1102-P6: 20.000.000          20.000.000 

  
 

1102-P7   Projekat: Sufinansiranje izrade tehničke 

dokumentacije 

              

  
 

 5630   Funkcija: Vodosnabdevanje               

  
 

   72 511 Zgrade i građevinski objekti 100.000           100.000 

  
 

    Svega za projekat 1102-P7: 100.000          100.000 

              

  
 

    Svega za Program 2: 142.900.000     16.000.000  5.000.000   163.900.000 

  
 

     

 

              

  
 

1501    PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI 

RAZVOJ 

              

  
 

1501-0002   Programska aktivnost: Mere aktivne 

politike zapošljavanja 

              

  
 

 4412   Funkcija: Opšti poslovi po pitanju rada               

  
 

  73 4631   Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 1.200.000           1.200.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1501-0002: 1.200.000          1.200.000 

 

  

 

1501-P1 

 

 

  

Projekat: Uvođenje GIS-a 

              

 

  
 

 4620   Funkcija: Razvoj zajednice               

  
 

  74 515   Nematerijalna imovina 1.200.000           1.200.000 
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    Svega za programsku aktivnost 1501-P1: 1.200.000          1.200.000 

 

  

 

1501-P2 

 

 

  

Projekat: Sufinansiranje izrade tehničke 

dokumentacije 

              

 

  
 

 4620   Funkcija: Razvoj zajednice               

  
 

  75 511   Zgrade i građevinski objekti 50.000           50.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1501-P2: 50.000          50.000 

  
 

                   

  
 

    Svega za Program 3: 2.450.000          2.450.000 

  

     

 

 

       

  
 

1502    PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA               

  
 

1502-0001   Programska aktivnost: Upravlјanjem 

razvojem turizma 

              

  
 

 4473   Funkcija: Turizam               

  
 

  76 422 Troškovi putovanja 120.000           120.000 

  
 

  77 423 Usluge po ugovoru 400.000          400.000 

  
 

  78 426 Materijal 150.000           150.000 

  
 

  79 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 30.000           30.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1502-0001: 700.000          700.000 

  
 

 

1502-0002 

  

 

 

Programska aktivnost: Promocija 

turističke ponude 

              

  
 

 4473   Funkcija: Turizam               

  
 

  80 422 Troškovi putovanja 90.000           90.000 

  
 

  81 423 Usluge po ugovoru 324.000          324.000 

  
 

  82 426 Materijal 150.000           150.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1502-0002: 564.000          564.000 

  
 

                   

  
 

    1502-P1   Projekat: Festival ženskih proizvoda               

  
 

 4473   Funkcija: Turizam               
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  83 423 Usluge po ugovoru 400.000          400.000 

  
 

  84 426 Materijal 40.000          40.000 

  
 

    Svega za Projekat 1502-P1: 440.000          440.000 

  
 

                   

  
 

    Svega za Program 4: 1.704.000         1.704.000 

  
 

                   

  
 

0101    PROGRAM 5: POLjOPRIVREDA I 

RURALNI  RAZVOJ 

              

  
 

0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za 

sprovođenje polјoprivredne politike u 

lokalnoj zajednici 

              

  
 

 4421   Funkcija: Polјoprivreda               

  
 

  85 422 Troškovi putovanja 90.000           90.000 

  
 

  86 423 Usluge po ugovoru 100.000           100.000 

  
 

  87 424 Specijalizovane usluge 1.000.000           1.000.000 

  
 

  88 426 Materjal 20.000           20.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0101-0001: 1.210.000           1.210.000 

  
 

                    

  
 

0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrške 

ruralnom razvoju 

              

  
 

 4421   Funkcija: Polјoprivreda               

  
 

  89 425 Tekuće popravke i održavanje 8.000.000           8.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0101-0002: 8.000.000           8.000.000 

  
 

                    

  
 

0101-P1   Projekat: Izgradnja objekta za sušenje 

lekovitog bilјa - III faza 

              

  
 

 4421   

 

Funkcija: Polјoprivreda 

 

 

 

           

 

  
 

  90 511 Zgrade i građevinski objekti 1.800.000           1.800.000 

  
 

    Svega za Projekat 0101-P1: 1.800.000           1.800.000 

  
 

                    

  
 

    Svega za Program 5: 11.010.000           11.010.000 
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    Svega za Glavu 5: 11.010.000           11.010.000 

  
 

      

 

              

  
 

0401    PROGRAM 6: ZAŠTITA ŽIVOTNE 

SREDINE 

              

  
 

0401-0001   Programska aktivnost: Upravlјanje 

zaštitom životne sredine 

              

  
 

 5560   Funkcija: Zaštita životne sredine 

neklasifikovana na drugom mestu 

              

  
 

  91 423 Usluge po ugovoru 50.000           50.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0401-0001: 50.000           50.000 

  

 

     

 

 

 

              

  
 

0401-0002   Programska aktivnost: Praćenje kvaliteta 

elemenata životne sredine 

              

  
 

 5550   Funkcija: Zaštita životne sredine: isttaživanje 

i razvoj 

              

  
 

  92 424 Specijalizovane usluge 100.000           100.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0401-0002: 100.000           100.000 

  
 

                   

  
 

0401-0004   Programska aktivnost: Upravlјanje 

otpadnim vodama 

              

  
 

 5520  

93 

 

421 

Funkcija: Upravlјanje otpadnim vodama 

Stalni troškovi 

  

    200.000 

            

200.000 

  
 

  94 425 Tekuće popravke i održavanje 300.000           300.000 

  
 

  95 4512 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim 

preduzećima i organizacijama    

2.000.000           2.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0401-0004: 2.500.000           2.500.000 
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0401-0005   Programska aktivnost: Upravlјanje 

komunalnim otpadom 

              

  
 

 5510   Funkcija: Upravlјanje komunalnim otpadom               

  
 

  96 421 Stalni troškovi 5.200.000           5.200.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0401-0005: 5.200.000           5.200.000 

  
 

                   

  
 

0401-0006   Programska aktivnost: Upravlјanje 

ostalim vrstama otpada 

              

  
 

 5530   Funkcija: Smanjenje zagađenosti               

  
 

  97 421 Stalni troškovi 2.000.000           2.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0401-0006: 2.000.000           2.000.000 

  

 

                   

  

 

                   

  
 

0401- PP1   Projekat: Izgradnja  kanalizacione  mreže                

  
 

 5520   Funkcija: Upravlјanje otpadnim vodama               

  
 

  98 511 Zgrade i građevinski objekti 4.320.000           4.320.000 

  
 

    Svega za Projekat 0401-P1: 4.320.000          4.320.000 

  
 

 

0401- 

P 

PP2 

   

Projekat: Sufinansiranje izrade tehničke 

dokumentacije 

              

  
 

 5520   Funkcija: Upravlјanje otpadnim vodama               

  
 

  99 511 Zgrade i građevinski objekti 100.000           100.000 

  
 

    Svega za Projekat 0401-P2: 100.000           100.000 

  
 

                   

  
 

    Svega za Program 6: 14.270.000          14.270.000 

  
 

                   

  
 

0701    PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA 

SAOBRAĆAJA  I  SAOBRAĆAJNA 

INFRASTRUKTURA 

              

  
 

                   

  
 

0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i 

održavanje saobraćajne infrastrukture 
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 5451   Funkcija: Drumski saobraćaj               

  
 

  100 425 Tekuće popravke i održavanje 45.600.000           45.600.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0701-0002: 45.600.000           45.600.000 

  
 

                   

  
 

0701- PP1 

4451 

  Projekat: Izgradnja lokalnih puteva-faza 2 

Funkcija:Drumski saobraćaj 

              

  
 

  101 511 Zgrade i građevinski objekti 88.465.123       8.587.500    97.052.623 

  
 

    Svega za projekat 0701-P1: 88.465.123       8.587.500    97.052.623 

  
 

                   

  
 

0701- PP2 

 

360 

  Projekat: Unapređenje bezbednosti 

saobraćaja u 2018.godini      

Funkcija: Javni red i bezbednost  

neklasifikovan na drugom mestu 

              

  
 

 3 102 423 Usluge po ugovoru 50.000           50.000 

  
 

 3 103 426 Materijal 100.000           100.000 

  
 

  104 512 Mašine i oprema 900.000           900.000 

  
 

    Svega za projekat 0701-P2: 1.050.000           1.050.000 

  
 

     

 

 

              

  
 

0701- PP3 

 

451 

  Projekat: Izgradnja lokalnih puteva-faza 

III 

Funkcija: Drumski saobraćaj 

              

  
 

      105 511 Zgrade i građevinski objekti 46.537.544           46.537.544 

  
 

    Svega za projekat 0701-P3: 46.537.544           46.537.544 

  
 

                   

  
 

   0701-P4   Projekat: Eksproprijacija zemljišta–potes 

Čair 

              

  
 

 5451  

106 

 

483 

Funkcija: Drumski saobraćaj 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova 

 

50.000  

            

50.000 

  
 

  107 541 Zemljište 26.500.000           26.500.000 

  
 

    Svega za projekat 0701-P4: 26.550.000            26.550.000 
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0701- PP5 

 

451 

  Projekat: Izgradnja lokalnih puteva-faza 

IV 

Funkcija: Drumski saobraćaj 

              

  
 

      108 511 Zgrade i građevinski objekti 65.931.431           65.931.431 

  
 

    Svega za projekat 0701-P3: 65.931.431           65.931.431 

 

  

            

  
 

    Svega za Program 7: 274.134.098       8.587.500    282.721.598 

  
 

                   

  
 

2002    PROGRAM 9 - OSNOVNO 

OBRAZOVANјE I VASPITANJE 

              

  
 

                   

  
 

    O.Š.“Vuk Karadžić“               

  
 

2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

osnovnih škola 

              

  
 

 5912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

       109 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 11.000.000           11.000.000 

  
 

  110 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 1.500.000           1.500.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2002-0001: 12.500.000           12.500.000 

  
 

                   

  
 

    O.Š.“Rifat Burdžović Tršo“               

  
 

2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

osnovnih škola 

              

  
 

 5912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  111 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 11.800.000           11.800.000 

  
 

  112 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 400.000           400.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2002-0001: 12.200.000           12.200.000 

  
 

                   

  
 

    O.Š.“Dr Ibrahim Bakić“               

  
 

2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje               
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1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

osnovnih škola 

  
 

 5912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  113 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 10.400.000           10.400.000 

  
 

  114 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 1.250.000           1.250.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2002-0001: 11.650.000           11.650.000 

  
 

                   

  
 

    O.Š.“Meša Selimović“               

  
 

2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

osnovnih škola 

              

  
 

 5912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  115 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 10.300.000           10.300.000 

  
 

  116 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 150.000           150.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2002-0001: 10.450.000           10.450.000 

  
 

                   

  
 

    O.Š.“Aleksa Đilas Bećo“               

  
 

2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

osnovnih škola 

              

  
 

 5912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  117 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 9.100.000           9.100.000 

  
 

  118 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 150.000           150.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2002-0001: 9.250.000           9.250.000 

  
 

     

 

              

  
 

    O.Š.“Aleksa Šantić“               

  
 

2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

osnovnih škola 

              

  
 

 5912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  119 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 5.600.000           5.600.000 

  
 

  120 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 150.000           150.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2002-0001: 5.750.000           5.750.000 
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    O.Š.“25. Maj“               

  
 

2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

osnovnih škola 

              

  
 

 5912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  121 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 11.700.000           11.700.000 

  
 

  122 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 150.000           150.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2002-0001: 11.850.000           11.850.000 

  
 

                   

  
 

 

2002- 

P 

PP1 

  

 

 

Projekat: Sufinansiranje rekonstrukcije 

objekta O.Š.Rifat B. Tršo 

              

  
 

 4912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  123 511 Zgrade i građevinski objekti 1.500.000           1.500.000 

  
 

    Svega za projekat 2002-P1: 1.500.000           1.500.000 

  
 

                   

  
 

 

2002- 

P 

PP2 

   

Projekat: Sufinansiranje izgradnje objekta 

O.Š. u Velje Polje 

              

  
 

 4912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  124 423 Usluge po ugovoru 100.000          100.000 

  
 

  125 511 Zgrade i građevinski objekti 2.500.000            2.500.000 

  
 

    Svega za projekat 2002-P2: 2.600.000              2.600.000 

  
 

                   

  
 

2002- PP3   Projekat: Sufinansiranje izrade tehničke 

dokumentacije 

              

  
 

 4912   Funkcija: Osnovno obrazovanje               

  
 

  126 511 Zgrade i građevinski objekti 200.000           200.000 

  
 

    Svega za projekat 2002-P3: 200.000           200.000 
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    Svega za Program 9: 77.950.000             77.950.000 

  
 

     

 

              

  
 

2003    PROGRAM 10 - SREDNјE 

OBRAZOVANјE I VASPITANJE 

              

  
 

                   

  
 

    Gimnazija               

  
 

2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

srednjih škola 

              

  
 

 5920   Funkcija: Srednje obrazovanje               

  
 

  127 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 5.900.000           5.900.000 

  
 

  128 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 50.000           50.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2003-0001: 5.950.000           5.950.000 

  
 

                   

  
 

    Tehnička škola               

  
 

2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

srednjih škola 

              

  
 

 5920   Funkcija: Srednje obrazovanje               

  
 

  129 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 5.000.000           5.000.000 

  
 

  130 4632  Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 200.000           200.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 2003-0001: 5.200.000           5.200.000 

  
 

                   

  
 

2003- PP1   Projekat: Rekonstrukcije objekta srednje 

škole 

              

  
 

 4920   Funkcija: Srednje obrazovanje               

  
 

  131 511 Zgrade i građevinski objekti 1.000.000   99.800.000        100.800.000 

  
 

    Svega za projekat 2003-P1: 1.000.000   99.800.000        100.800.000 

  
 

                   

  
 

    Svega za Program 10: 12.150.000   99.800.000        111.950.000 
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0901    PROGRAM 11: SOCIJALNA I DEČJA 

ZAŠTITA 

              

  
 

    Centar za socijalni rad               

  
 

0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne 

pomoći i drugi oblici pomoći 

              

  
 

 0070   Funkcija: Socijalna pomoć neklasifikovana 

na drugom mestu 

              

  
 

  132 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 7.000.000           7.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0901-0001: 7.000.000      7.000.000 

  
 

     

Centar za obezbeđivanje smeštaja i 

ishrane tražioca azila 

              

  
 

0901-0002   Programska aktivnost: Porodični i domski 

smeštaj,prihvatilišta i druge vrste smeštaja 

              

  
 

 0090   Funkcija: Socijalna zaštita neklasifikovana 

na drugom mestu 

              

  
 

 3 133 421 Stalni troškovi 3.000.000   2.260.000        5.260.000 

  
 

 3 134 422 Troškovi putovanja    250.000        250.000 

  
 

 3 135 423 Usluge po ugovoru    20.500.000        20.500.000 

  
 

 3 136 425 Tekuće popravke i održavanje    1.200.000        1.200.000 

  
 

 3 137 426 Materijal    2.790.000        2.790.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0901-0002: 3.000.000   27.000.000       30.000.000 

  
 

                   

  
 

    Nevladine organizacije-konkurs               

  
 

0901-0003   Programska aktivnost: Dnevne usluge u 

zajednici 

              

  
 

    Funkcija: Socijalna zaštita neklasifikovana 

na drugom mestu 

              

  
 

 090 138 481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.800.000          1.800.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0901-0003: 1.800.000          1.800.000 
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0901-0004   Programska aktivnost: Savetodavno-

terapijske i socijalno-edukativne usluge 

              

  
 

 0070   Funkcija: Socijalna pomoć neklasifikovana 

na drugom mestu 

              

  
 

  139 424 Specijalizovane usluge 2.300.000          2.300.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0901-0004: 2.300.000          2.300.000 

  
 

                   

  
 

0901-0005   Programska aktivnost:  Podrška realizaciji 

programa Crvenog krsta 

              

  
 

 0010   Funkcija: Bolest i invalidnost               

  
 

  140 481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.930.000          1.930.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0901-0005: 1.930.000          1.930.000 

  
 

                   

  
 

0901- pP1   Projekat: Pomoć u kući za starija lica               

  
 

 0020   Funkcija: Starost               

  
 

 3 141 423 Usluge po ugovoru 2.350.000           2.350.000 

  
 

 3 142 426 Materijal 150.000           150.000 

  
 

    Svega za Projekat 0901-P1: 2.500.000           2.500.000 

  
 

                   

  
 

0901- P2   Projekat: Stambeno zbrinjavanje 

povratnika-izgradnja 5 montažnih kuća 

              

  
 

 0090   Funkcija: Socijalna zaštita neklasifikovana 

na drugom mestu 

              

  
 

 3 143 426 Materijal 80.000           80.000 

  
 

  144 482 Porezi obavezne takse, kazne i penali 350.000           350.000 

  
 

  145 511 Zgrade i građevinski objekti 450.000                       450.000 

  
 

    Svega za Projekat 0901-P2: 880.000      880.000 

  
 

                   

  
 

0901- P3   Projekat: Osnaživanje kapaciteta interre- 

sornih komisija za pružanje dodatne 

podrške deci za uključivanje u rani razvoj 

i obrazovanje 
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 0090   Funkcija: Socijalna zaštita neklasifikovana 

na drugom mestu 

              

  
 

  146 423 Usluge po ugovoru 1.500.000          1.500.000 

  
 

    Svega za Projekat 0901-P3: 1.500.000      1.500.000 

  
 

                   

  
 

0901- P4   Projekat: Dohodovne aktivnosti za interno 

raselјena lica   

              

  
 

 0090   Funkcija: Socijalna zaštita neklasifikovana 

na drugom mestu 

              

  
 

  147 512 Mašine i oprema 100.000      1.900.000  2.000.000 

  
 

    Svega za Projekat 0901-P4: 100.000    1.900.000  2.000.000 

  
 

                   

  
 

0901- P5   Projekat: Obezbeđivanje i pobolјšanje 

uslova stanovanja povratnika  po osnovu 

Sporazumu o readmisiji, dodelom 

građevinskog materjala 

              

  
 

 0090   Funkcija: Socijalna zaštita neklasifikovana 

na drugom mestu 

              

  
 

  148 426 Materijal 137.500       2.612.500   2.750.000 

  
 

    Svega za Projekat 0901-P5: 137.500    2.612.500  2.750.000 

  
 

 

0901- 

 

P6 

  

 

 

 

Projekat: Dohodovne aktivnosti za 

povratnike po osnovu Sporazumu o 

readmisiji 

              

  
 

 0090   Funkcija: Socijalna zaštita neklasifikovana na 

drugom mestu 

              

  
 

  149 512 Mašine i oprema 100.000       1.900.000  2.000.000 

  
 

    Svega za Projekat 0901-P6: 100.000    1.900.000  2.000.000 

  
 

0901- P7   Projekat: Privremeni smeštaj za žrtve 

nasilja u porodici 

              

  
 

 0090   Funkcija: Socijalna zaštita neklasifikovana               
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1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

na drugom mestu 

  
 

  150 421 Stalni troškovi 300.000         300.000 

  
 

    Svega za Projekat 0901-P6: 300.000      300.000 

  
 

                  

  

  
 

    Svega za Program 11: 21.547.500  27.000.000  6.412.500  54.960.000 

  
 

     

 

 

              

  
 

1801    PROGRAM 12: ZDRAVSTVENA 

ZAŠTITA 

              

  
 

1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

ustanova primarne zdravstvene zaštite 

              

  
 

 7721   Funkcija: Opšte medicinske usluge               

  
 

  151 4641 Tekuće dotacije organiz.obaveznog 

socijalnog osiguranja 

10.000.000           10.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1801-0001: 10.000.000           10.000.000 

  
 

                   

  
 

1801-0002   Programska aktivnost: Mrtvozorstvo               

  
 

 7721   Funkcija: Opšte medicinske usluge               

  
 

  152 424 Specijalizovane usluge 150.000           150.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1801-0002: 150.000           150.000 

  
 

                   

  
 

1801-P1   Projekat: Sufinansiranje završnih radova 

na aneksu Opšte bolnice i Doma zdravlja 

              

  
 

 7733   Funkcija: Usluge medicinskih centara i 

porodilišta 

              

  
 

  153 511 Zgrade i građevinski objekti 1.500.000           1.500.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1801-0002: 1.500.000           1.500.000 

 

  

            

  
 

    Svega za Program 12: 11.650.000      11.650.000 
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1201    PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I 

INFORMISANJA 

              

  
 

1201-0003   Programska aktivnost: Unapređenje 

sistema očuvanja i predstavlјanja 

kulturno-istorijskog nasleđa 

              

  
 

 8840   Funkcija: Verske i ostale usluge zajednice               

  
 

  154 481 Dotacije nevladinim organizacijama 3.000.000         3.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1201-0003: 3.000.000         3.000.000 

  
 

                   

  
 

1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i 

unapređivanje javnog interesa u oblasti 

javnog informisanja 

              

  
 

 8830   Funkcija: Usluge emitovanja i izdavaštva               

  
 

  155 423 Usluge po ugovoru 8.000.000          8.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1201-0004: 8.000.000         8.000.000 

 

  

            

  
 

    Svega za Program 13: 11.000.000         11.000.000 

  
 

     

 

              

  
 

1301    PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I 

OMLADINE 

              

  
 

1301-0001   Programska aktivnost: Podrška lokalnim 

sportskim organizacijama, udruženjima i 

savezima 

              

  
 

 8810   Funkcija: Usluge rekreacije i sporta               

  
 

  156 481 Dotacije nevladinim organizacijama 11.500.000           11.500.000 
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    Svega za Programsku aktivnost 1301-0001: 11.500.000          11.500.000 

  
 

 

 

 

1301-0002 

   

 

 

 

Programska aktivnost: Podrška 

predškolskom i školskom sportu 

              

  
 

 8810   Funkcija: Usluge rekreacije i sporta               

  
 

  157 

158 

159 

160 

421 

424 

425 

426 

Stalni troškovi 

Specijalizovane usluge 

Tekuće popravke i održavanje 

Materijal 

900.000 

200.000 

50.000 

50.000 

          900.000 

200.000 

50.000 

50.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1301-0002: 1.200.000          1.200.000 

  
 

     

KANCELARIJA ZA MLADE 

              

  
 

1301-0005   Programska aktivnost: Sprovođenje 

omladinske politike 

              

  
 

 1150   Funkcija: Opšte javne usluge - istraživanje i 

razvoj 

              

  
 

  161 422 Troškovi putovanja 450.000           450.000 

  
 

  162 423 Usluge po ugovoru 1.100.000           1.100.000 

  
 

  163 426 Materijal 460.000          460.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 1301-0005: 2.010.000          2.010.000 

  
 

 

1301-P1 

   

Projekat: Sufinansiranje završnih radova 

Sportske hale u Tutinu 

              

  
 

 810   Funkcija: Usluge rekreacije i sporta               

  
 

  164 511 Zgrade i građevinski objekti 1.500.000           1.500.000 

  
 

    Svega za Projekat  1301-P1: 1.500.000           1.500.000 

 

  

            

  
 

    Svega za Program 14: 16.210.000      16.210.000 
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0602    PROGRAM 15: OPŠTE USLUGE 

LOKALNE SAMOUPRAVE 

              

  
 

0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

lokalne samouprave i gradskih opština 

              

  
 

 1130   Funkcija: Opšte javne usluge               

  
 

  165 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 89.157.000           89.157.000 

  
 

  166 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 15.983.065           15.983.065 

  
 

  167 414 Socijalna davanja zaposlenima 7.173.483           7.173.483 

  
 

  168 415 Naknade troškova za zaposlene 1.253.482           1.253.482 

  
 

  169 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 840.000           840.000 

  
 

  170 421 Stalni troškovi 15.795.500          15.795.500 

  
 

  171 422 Troškovi putovanja 240.000           240.000 

  
 

  172 423 Usluge po ugovoru 4.000.000           4.000.000 

  
 

  173 424 Specijalizovane usluge 2.090.000          2.090.000 

  
 

  174 425 Tekuće popravke i održavanje 1.825.050           1.825.050 

  
 

  175 426 Materijal 3.800.000           3.800.000 

  
 

  176 444 Prateći troškovi  zaduzivanja 20.000           20.000 

  
 

  177 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 10.550.000           10.550.000 

  
 

  178 472 Nsknada za soc zaštitu  300.000           300.000 

  
 

  179 

180 

181 

482 

483 

512 

Porezi, obavezne takse, kazne i penali 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova 

Mašine i oprema 

1.886.000 

20.000 

900.000 

 

          1.886.000 

20.000 

900.000 

 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0602-0001 155.833.580           155.833.580 

  
 

                   

  
 

0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog               
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duga 

  
 

 1170   Funkcija: Upravlјanje javnim dugom               

  
 

  182 441 Otplata domaćih kamata 7.700.000           7.700.000 

  
 

  183 444 Prateći troškovi zaduživanja 100.000           100.000 

  
 

  184 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 50.000.000          50.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0602-0003: 57.800.0000          57.800.0000 

  
 

                   

  
 

 

0602-0005 

   

Programska aktivnost: Zaštitnik građana 

              

  
 

 1330  

185 

186 

 

411 

412 

Funkcija: Sudovi 

Plate,dodaci i naknade zaposlenih(zarade) 

Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 

 

1.163.000 

209.000 

            

1.163.000 

209.000 

  
 

  187 422 Troškovi putovanja 20.000           20.000 

  
 

  188 425 Tekuće popravke i održavanje 10.000           10.000 

  
 

  189 

190 

426 

465 

Materijal 

Ostale donacije,dotacije i transferi 

50.000 

138.000 

          50.000 

138.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0602-0005: 1.590.000          1.590.000 

  
 

     

 

              

  
 

0602-0006   Programska aktivnost: Inspekcijski 

poslovi 

              

  
 

 1160   Funkcija: Opšte javne usluge neklasifikovane 

na drugom mestu 

              

  
 

  191 425 Tekuće popravke i održavanje 50.000           50.000 

  
 

  192 426 Materijal 150.000           150.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0602-0006: 200.000           200.000 

  
 

                   

  
 

0602-0007   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

nacionalnih savjeta nacionalnih manjina 

              

  
 

 1160   Funkcija: Opšte javne usluge neklasifikovane 

na drugom mestu 

              

  
 

  193 481 Dotacije nevladinim organizacijama 6.000.000           6.000.000 
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    Svega za Programsku aktivnost 0602-0007: 6.000.000          6.000.000 

  
 

                   

  
 

0602-0009   Programska aktivnost: Tekuća budžetska 

rezerva 

              

  
 

 1160   Funkcija: Opšte javne usluge neklasifikovane 

na drugom mestu 

              

  
 

    194 4991 Tekuća rezerva 15.000.000           15.000.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0602-0009: 15.000.000          15.000.000 

  
 

                   

  
 

0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budžetska 

rezerva 

              

  
 

 1160   Funkcija: Opšte javne usluge neklasifikovane 

na drugom mestu 

              

  
 

  195 4991 Stalna rezerva 1.500.000           1.500.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0602-0010: 1.500.000          1.500.000 

  
 

                   

  
 

0602-001 4  Programska aktivnost: Upravljanje u 

vanrednim situacijama 

              

  
 

 1220   Funkcija: Civilna odbrana               

  
 

  196 423 Usluge po ugovoru 10.000           10.000 

  
 

  197 425 Tekuće popravke i održavanje 9.000.000           9.000.000 

  
 

  198 426 Materijal 60.000           60.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0602-0014: 9.070.000          9.070.000 

  
 

0602-P1   Projekat: Stipendiranje studenata               

  
 

 1960   Funkcija: Pomoćne usluge obrazovanja               

  
 

  199 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 3.000.000           3.000.000 

  
 

    Svega za Projekat 0602-P1: 

 

3.000.000          3.000.000 

  

    

Svega za Program 15: 

 

249.993.580 

      

249.993.580 
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0501 

0501-0001 

  

PROGRAM 17: ENERGETSKA 

EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI 

ENERGIJE 

Programska aktivnost: Energetski 

menadžment 

  
 

 4436   Funkcija: Ostala energija               

  
 

  200 423 Usluge po ugovoru 200.000           200.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0501-0001: 200.000          200.000 

  
 

                   

  
 

    Svega za Program 17: 200.000          200.000 

  
 

                   

5 1 
        NARODNA BIBLIOTEKA "DR EJUP 

MUŠOVIĆ" 

              

  
 

1201    PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I 

INFORMISANJA 

              

  
 

1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

lokalnih ustanova kulture 

              

  
 

 8820   Funkcija: Usluge kulture               

  
 

  205 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 5.366.000           5.366.000 

  
 

  206 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 961.000           961.000 

  
 

  207 414 Socijalna davanja zaposlenima           60.000                 60.000 

  
 

  208 415 Naknade troškova za zaposlene 120.000       120.000 

  
 

  209 421 Stalni troškovi 200.000       200.000 

  
 

  210 422 Troškovi putovanja 130.000       130.000 

  
 

  211 423 Usluge po ugovoru 250.000       250.000 

  
 

  212 425 Tekuće popravke i održavanje 60.000       60.000 

  
 

  213 426 Materijal 180.000       180.000 

  
 

  214 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 632.700       632.700 

  
 

  215 512 Mašine i oprema 140.000       140.000 

  
 

  216 515 Nematerijalna imovina 400.000           400.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1201-0001: 8.499.700      8.499.700 
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1201- PP1   Projekat: Takmičenje u besjedništvu               

  
 

 6820   Funkcija: Usluge culture               

  
 

 8 217 

218 

423 

472 

Usluge po ugovoru 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 

100.000 

100.000 

          100.000 

100.000 

  
 

    Svega za Projekat 1201-P1: 200.000      200.000 

  
 

                   

  
 

1201- PP2   Projekat: Javna čitaonica -zavičajna 

zbirka 

              

  
 

 6820   Funkcija: Usluge kulture               

  
 

 8 219 421 Stalni troškovi 2.640.000           2.640.000 

  
 

    Svega za Projekat 1201-P2: 2.640.000      2.640.000 

  
 

                   

  
 

    Svega za Program 13: 11.339.700       11.339.700 

  
 

    Svega za Glavu 5.1: 11.339.700       11.339.700 

  
 

                   

5 2 
        CENTAR ZA KULTURU,TURIZAM, 

OMLADINU I SPORT 

              

  
 

1201    PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I 

INFORMISANJA 

              

  
 

1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

lokalnih ustanova kulture 

              

  
 

 8820   Funkcija: Usluge kulture               

  
 

  220 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 8.329.178           8.329.178 

  
 

  221 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.490.919           1.490.919 

  
 

  222 414 Socijalna davanja zaposlenima  100.000            100.000 

  
 

  223 415 Naknade troškova za zaposlene 84.000          84.000 

  
 

  224 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 120.000          120.000 

  
 

  225 421 Stalni troškovi 2.180.000          2.180.000 

  
 

  226 422 Troškovi putovanja 700.000          700.000 

  
 

  227 423 Usluge po ugovoru 910.000         910.000 

  
 

  228 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000         200.000 
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  229 426 Materijal 350.000         350.000 

  
 

  230 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 1.040.254          1.040.254 

  
 

  231 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 10.000           10.000 

  
 

  232 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 250.000           250.000 

  
 

  233 512 Mašine i oprema 380.000          380.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 1201-0001: 16.144.351      16.144.351 

  
 

    Svega za Program 13: 16.144.351       16.144.351 

  
 

    Svega za Glavu 5.2: 16.144.351       16.144.351 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       

5 3 
        PREDŠKOLSKA USTANOVA  "HABIBA 

STOČEVIĆ" 

              

  
 

2001    PROGRAM 8 - PREDŠKOLSKO 

VASPITANJE I OBRAZOVANJE 

              

  
 

2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

predškolskih ustanova 

              

  
 

 9911   Funkcija: Predškolsko obrazovanje               

  
 

  234 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 49.170.825   25.411.344        74.582.169 

  
 

  235 

236 

412 

413 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca 

Naknade u naturi 

13.396.535 

175.000 

          13.396.535 

175.000 

  
 

  237 

238 

414 

415 

Socijalna davanja zaposlenima 

Naknade troškova za zaposlene 

 750.000 

1.500.000 

          750.000 

1.500.000 

  
 

  239 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi  960.000          960.000 

  
 

  240 421 Stalni troškovi 4.391.290          4.391.290 

  
 

  241 422 Troškovi putovanja 2.260.200          2.260.200 

  
 

  242 423 Usluge po ugovoru  611.000           611.000 
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  243 424 Specijalizovane usluge 524.000          524.000 

  
 

  244 425 Tekuće popravke i održavanje 700.000          700.000 

  
 

  245 426 Materijal 3.982.000          3.982.000 

  
 

 1 246 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 8.500.324           8.500.324 

  
 

  247 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 48.000           48.000 

  
 

  248 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 800.000           800.000 

  
 

  249 512 Mašine i oprema 492.000           492.000 

  
 

    Svega za programsku aktivnost 2001-0001: 88.261.174   25.411.344       113.672.518 

  
                  

  
 

    Svega za Program 8: 88.261.174    25.411.344       113.672.518 

  
 

                   

  
 

    Svega za Glavu 5.3: 88.261.174     25.411.344       113.672.518 

 

  

     

 

 

 

 

 

       

5 4         MESNE ZAJEDNICE               

  
 

                   

  
 

0602    PROGRAM 15 - LOKALNA 

SAMOUPRAVA 

              

  
 

0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje 

mesnih zajednica 

              

  
 

  

160 

  Funkcija: Opšte javne usluge neklasifikovane 

na drugom mestu; 

              

  
 

  201 421 Stalni troškovi 420.000           420.000 

  
 

  202 423 Usluge po ugovoru 240.000           240.000 

  
 

  203 425 Tekuće popravke i održavanje 450.000           450.000 

  
 

  204 426 Materijal 885.000           885.000 

  
 

    Svega za Programsku aktivnost 0602-0002: 1.995.000          1.995.000 
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    Svega za Program 15: 1.995.000          1.995.000 

  
 

            

  
 

    Svega za Glavu 5.4: 1.995.000          1.995.000 

  
 

    

 

 

 

               

  
 

                   

  
 

    Svega za Razdeo 5: 1.078.290.953   152.211.344  16.000.000  20.000.000    1.266.502.297 

  
 

                   

  
 

    Svega za Razdele 1,2,3,4 i 5: 1.113.289.453   152.211.344  16.000.000  20.000.000    1.301.500.797 

 



 

III  IZVRŠAVANJE BUDŽETA 

 

Član 13. 

 

U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenihu javnom sektoru ("Sl. glasnik  RS" br. 

68/15) i Odluke o maksimalanom  broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih 

službi, sistemu Autonomne pokraine Vojvodine I sisitemu lokalne samouprave za 2017.godinu (,,Sl.glasnik RS’’,br. 

61/2017), masimalni broj zaoslenih po organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave – opštine Tutin je: 

 

Opštinska uprava Tutin 126 

Opštinsko pravobranilaštvo 1 

Zaštitnik građana opštine Tutin 1 

Javno komunalno stambeno preduzeće “ Gradac” 52 

Centar za kulturu, turizam, omladinu i sport   8 

Narodna biblioteka “ Dr Ejup Mušović” 5 

Predškolska ustanova “ Habiba Stočević” Tutin 100 

PD “ Sandžak invest” DOO Tutin 1 

PD “ Agrar Tutin” Tutin 1 

 JP „Pešterski vodovod“ 2 

JKP,,Ribariće’’ 1 

UKUPNO 298 

 

  U odluci o budžetu opštine Tutin za 2018. godinu sredstva za plate su planirana na osnovu mase sredstava za plate do 

nivoa isplaćenih plata u 2017.godini, a u skladu sa članom 36. Zakona o budžetu Republike  Srbije za 2017.godinu ("Sl. 

glasnik  RS" br. 99/16). 

U okviru tako planirane mase sredstva za isplatu plata zaposleniih, sredstva su uvećana za plate zaposlenih u :  

-organima i službama lokalne vlasti i mesnim zajednicama za 5%,    

-ustanovama socijalne zaštite za  5%, 

-predskolskim ustanovama za 10%  

-ostalim javnim službama 5%. 

U skladu sa Zakonom o javnim službama (,,Službeni glasnik RS br. 42/91,71/94,79/2005-dr.zakon, 81/2005-ispr. dr 

.zakona i 83/2014 – dr. zakon) javnim službama smatraju se ustanove, preduzeća i drugi oblici organizovanja utvrđeni 

zakonom, koji obavljaju delatnosti odnosno poslove kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana odnosno 

zadovoljavanje potreba građana i organizacija, kao i ostvarivanje drugog zakona utvrđenog interesa u određenim 

oblastima.  

Ovako široko definisan pojam javnih službi obuhvata sve ustanove, preduzeća i druge oblike organizovanja osnovanih 

od strane opštine (ustanove u oblasti sporta, kulture, obrazovanja, privređivanja i ostalih oblasti) treba da ubećaju masu 

sredstava za plate u iznosu od 5%.   

 

Član 14.  
 Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je predsednik opštine.   

 Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine. 

 Naredbodavac iz stava 2 ovog člana može ovlastiti i druga lica da budu naredbodavci u njegovom odsustvu. 

 

Član 15.  
Aproprijacija je dato ovlašćenje od strane skupštine opštine odlukom o budžetu, predsedniku opštine odnosno 
opštinskom veću, za trošenje javnih sredstava do određenog iznosa i za određene namene za budžetsku godinu.  
Stalna aproprijacija je aproprijacija u budžetu kojom se obavezno utvrđuju sredstva na ime otplate duga. Aproprijacije 

za indirektne korisnike budžetskih sredstava se iskazuju zbirno po vrstama indirektnih korisnika i namenama sredstava 

u okviru razdela direktnog korisnika -  Opštinske uprave -  koji je,  u budžetskom smislu, odgovoran za te indirektne 

korisnike budžetskih sredstava. 

Odobrene aproprijacije budžetom predstavljaju okvir do koga mogu preuzimati obaveze i vršiti plaćanja direktni i 

indirektni korisnici za određene namene za budžetsku godinu. 
 
 

Član 16.  
Posebni deo budžeta iskazuje finansijske planove direktnih korisnika budžetskih sredstava, prema principu podele vlasti 
na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.  
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Direktni korisnici budžetskih sredstava su: u razdelu 1 - Skupština opštine ( zakonodavna vlast), u razdelu 2 - 

Predsednik opštine : u razdelu 3-Opštinsko veće (izvršna vlast),  u razdelu 4 – Opštinsko  pravobranilaštvo (sudska 

vlast) I u razdelu 5  – Opštinska uprava (organ uprave) koji je odgovoran za indirektne korisnike i izvršenje odluka 
skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća i opštinskog javnog pravobranilaštva. 
 

Član 17.  
Predsednik skupštine odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i verifikaciju obaveza koje treba izvršiti iz sredstava 

organa kojim rukovodi, iz razdela 1. budžeta . 

Predsednik opštine odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i verifikaciju obaveza koje treba izvršiti iz sredstava 

organa kojim rukovodi, iz razdela 2, i  3. Budžeta, i izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava budžeta. 

Opštinski  pravobranilac odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i verifikaciju obaveza koje treba izvršiti iz sredstava 

organa kojim rukovodi, iz razdela 4. budžeta. 

Načelnik opštinske uprave, odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i verifikaciju obaveza i podnošenje zahteva za 

plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava Opštinske uprave kojom rukovodi, iz razdela 5. budžeta. 

Direktor, odnosno rukovodilac indirektnog korisnika budžetskih sredstava odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i 

verifikaciju obaveza i izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava koja su opredeljena budžetom 

indirektnom korisniku kojim rukovodi u skladu sa budžetom, i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju 

budžetu odnosno budžetskom korisniku. 

Predsednik skupštine, predsednik opštine, opštinski pravobranilac, načelnik opštinske uprave, direktor, odnosno 

rukovodilac indirektnog korisnika budžetskih sredstava odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu 

upotrebu budžetskih aproprijacija. 

Predsednik skupštine, predsednik opštine, opštinski  pravobranilac, načelnik opštinske uprave, direktor, odnosno 

rukovodilac indirektnog korisnika budžetskih sredstava, može preneti pojedina ovlašćenja iz stava 1. ovog člana na 

druga lica u direktnom, odnosno indirektnom korisniku budžetskih sredstava. 

Član 18. 

Funkcije naredbodavca i računopolagača ne mogu se poklapati   
Naredbodavac je funkcioner, odnosno rukovodilac korisnika budžetskih sredstava, odnosno lice koje je odgovorno za 

upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, 

direktnog i indirektnog korisnika budžeta, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. 

Računopolagač je lice koje je prema opštem ili pojedinačnom aktu organa, direktnog i indirektnog korisnika budžeta 

odgovorno za zakonitost, ispravnost i sastavljanje isprava o poslovnoj promeni i drugim poslovnim događajima koji se 

odnose na korišćenje sredstava organa, odnosno budžetskih aproprijacija direktnih i indirektnih korisnika budžeta, kao i 

za zakonitost i ispravnost sastavljanja isprava o poslovnoj promeni i drugim poslovnim događajima u vezi sa 

korišćenjem sredstava i druge imovine. 

Računopolagač svojim potpisom verifikuje da su ispunjeni uslovi iz stava 2 ovog člana, u koliko dokumentacija nije 

kompletna ili sadrži određene nedostatke o tome pisanim putem obaveštava naredbodavca. 
 

Član 19. 
 
Izvršenje budžeta vrši se preko trezora kao osnovnog instrumenta, u skladu sa Pravilnikom o radu trezora opštine Tutin.  
Prenos sredstava iz budžeta za pojedine aproprijacije (namene), odnosno korisnike, vršiće se srazmerno dinamici priliva 
prihoda budžeta preko odgovarajućih računa i podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora Opštine koji je 

otvoren kod MF- UT (Ministarstvo finansija – Uprava za trezor) u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. 

 

Član 20.  
Sva plaćanja, korišćenja sredstava direktnih i indirektnih korisnika budžeta, kao i deponovanje slobodnih sredstava 
vršiće se isključivo preko konsolidovanog računa trezora na osnovu naloga koji se ispostavlja Upravi trezora od strane 
lica ovlašćenog za upravljanje gotovinskim sredstvima trezora ili elektronskim putem.  
Lokalni organ uprave nadležan za finansije -Opštinska uprava, odnosno lice koje on ovlasti, može sva novčana sredstva 
na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti, osim prihoda za koje je u posebnom zakonu, odnosno lokalnom 
propisu ili međunarodnom ugovoru utvrđena namena koja ograničava upotrebu tih sredstava, investirati na domaćem 
finansijskom tržištu novca, u skladu sa zakonom i drugim propisom uz saglasnost predsednika opštine.  
Lica iz stava 2 odgovorna su za efikasnost i sigurnost investiranja novčanih sredstava na konsolidovanom računu 

trezora Opštine Tutin. 

 

Član 21.  
    U osnovnom i srednjem obrazovanju finansiraju se materijalni rashodi u skladu sa zakonom, a raspodelu sredstava na 
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osnovu određenih kriterijuma, odnosno ključa, po pojedinim školama vrši Opštinsko veće i daje saglasnost na 
finansijske planove.  

 U oblasti zdravstvene i socijalne zaštite finansiraju se troškovi u skladu sa zakonom. Finansijski plan korisnici budžeta 

iz navedenih oblasti dostavljaju na saglasnost nadležnom organu.  

Sredstva iz oblasti komunalnih javnih rashoda koristiće se prema posebnim programima i projektima koje usvaja 

nadležni organ opštine, s tim da su javna preduzeća dužna da, u okviru bilansiranih aproprijacija, u svojim programima 
poslovanja za 2018.g. opredele najmanje 10% sredstava za unapređenje i razvoj komunalne delatnosti u cilju očuvanja 

životne sredine.  

Član 22.  
Sva akta o raspodeli sredstava skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća, opštinskog javnog 
pravobranilaštva koja su planirana u razdelu 4 izvršava opštinska uprava kao direktni korisnik budžetskih sredstava i 

odgovarajući indirektni budžetski korisnici koji su u nadležnosti ovog direktnog budžetskog korisnika. 

 

 

Član 23.  
Aproprijacije u razdelima 1, 2, 3, 4 i 5  predstavljaju finansijski plan direktnih korisnika budžetskih sredstava.  
Direktni korisnici budžetskih sredstava u obavezi su da izveštavaju skupštinu na način i u skladu sa rokovima utvrđenim 

u Zakonu o budžetskom sistemu. 
 

Član 24.  
Rok za dostavljanje na saglasnost osnivaču godišnjih programa rada/ poslovanja indirektnih budžetskih korisnika 
usvojenih od organa upravljanja je 45 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.  
Javna preduzeća podnose godišnje programe poslovanja za 2018g. u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.  
Rok za podnošenje izveštaja o realizaciji programa poslovanja/rada indirektnih budžetskih korisnika i javnih preduzeća 
za predhodnu godinu osnivaču je do kraja februara 2018.g.  
Program se smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač javnog preduzeća odnosno ustanove. Do davanja 

saglasnosti na programe poslovanja/rada sredstva se prenose srazmerno prema poslednjem usvojenom programu za 

prioritetne rashode. 
 

Član 25.  
Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti koji može da nastane usled neuravnoteženosti u kretanjima prihoda i rashoda 

budžeta ovlašćuje se predsednik opštine da donese akt o kratkoročnom zaduživanju za finansiranje tekuće likvidnosti u 

skladu sa Zakonom o javnom dugu, a na osnovu predhodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija. 

 

Član 26. 

U  stalnu  budžetsku  rezervu  planiraju se sredstva u visini od 1.500.000 dinara.   
Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Opštinsko veće, na predlog lokalnog organa uprave 
nadležnog za finansije za namene utvrđene u članu 70 Zakona o budžetskom sistemu koji je predivideo upotrebu ovih 
sredstava u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni 
nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih 
događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.  
Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine 

za budžetsku godinu. 

 

Član 27. 

Član 27. menja se i glasi: 

U  tekućoj budžetskoj rezervi planiraju se sredstva u iznosu od 15.000.000,00 dinara.    
Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za slučajeve za koje nisu predviđene aproprijacije ili za svrhe za koje se 
pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.  
Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za 
budžetsku godinu.  
O upotrebi tekuće budžetske rezerve odlučuje Opštinsko veće za zahteve iznad 300.000 dinara, a za zahteve do 300.000 
dinara o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsednik opštine, na predlog lokalnog organa uprave 
nadležnog za finansije.  
Odobrena sredstva po osnovama iz stava 1 i stava 2 ovog člana predstavljaju povećanje aproprijacije direktnog odnosno 

indirektnog korisnika i iskazuju se na kontima po nameni za koju su sredstva opredeljena.  
Zahteve za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve mogu podneti direktni i indirektni korisnici budžeta i javna 
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preduzeća osnovana od strane Opštine Tutin 

 

Član 28. 

U delu kapitalnih investicionih rashoda direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava mogu da vrše plaćanja i 

preuzimanje obaveza do visine koje, za tromesečni ili neki drugi period , odredi predsednik opštine posebnim aktom, u 

zavisnosti od ostvarenja prihoda i njihove dinamike u toku budžetske godine, u okviru odobrenih aproprijacija. 

 

Član 29.  
Direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava može da vrši plaćanja u skladu sa propisanim kvotama za svaki 

kvartal ili drugi period koji utvrdi lokalni organ uprave nadležan za finansije. 

Prilikom određivanja kvota za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava polazi se od planiranih sredstava u 
budžetu, izvršenja budžeta i likvidnih mogućnosti budžeta.  
Lokalni organ uprave nadležan za finansije obaveštava korisnike budžetskih sredstava o odobrenim kvotama najkasnije 
u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke odnosno u slučaju izmena najkasnije 10 dana do početka perioda na 
koji se kvote odnose.  
U izuzetnim slučajevima u uslovima smanjene likvidnosti predsednik opštine utvrđuje prioritete u finansiranju u odnosu 

na koje nadležni organ za finansije utvruđuje kvote za raspodelu budžetskih sredstava na korisnike budžeta.  
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev nadležnog organa za finansije i budžetskog inspektora dostavljaju izveštaje o 

ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima i druge podatke od značaja za izvršenje budžeta. 
 

Član 30. 
 

Preuzete obaveze I sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo  na princpu gotovinske osnove sa 
konsolidovanog  računa trezora , osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen  drugačiji metod 
 

Član 31.  
Sredstva raspoređena za finansiranje programa poslovanja/rada korisnika budžeta, korisnicima se prenose na osnovu 

njihovog zahteva, a srazmerno ostvarenim prihodima i u skladu sa odobrenim kvotama. 

Član 32.  
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom Odlukom samo za namene za koje su im po 

njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i preneta. 

Plaćanje iz budžeta neće se vršiti  ukoliko nisu poštovane procedure utvrđene članom 56.stav 3.. Zakona o budžetskom 

sistemu. 

Član 33.  
Lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje 
informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti-Opštinsko veće, a obavezno u roku od petnaest dana po isteku 
šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda.  
U roku od petnaest dana po podnošenju izveštaja iz st. 1. ovog člana nadležni izvršni organ lokalne vlasti –Opštinsko 
veće usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini.  
Izveštaji sadrže i odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje velikih odstupanja. 

 

Član 34  
Ako se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci budžeta će se izvršavati po prioritetima, i to: obaveze utvrđene 

zakonskim propisima kojima se omogućava funkcionisanje javnog sektora koji je u nadležnosti jedinica lokalne 

samouprave – plate, socijalna davanja i minimalni stalni i tekući rashodi neophodni za normalno funkcionisanje 

korisnika budžetskih sredstava. 

 

Član 35.  
Budžetski korisnici koji ostvare uštede u trošenju sredstava planiranih za materijalne i druge troškove vezanim za 

poslovanje, mogu te uštede koristiti za materijalno stimulisanje rada radnika, pod uslovom da se navedenim uštedama 

ne ugrozi obavljanje osnovnih funkcija korisnika sredstava za delatnosti za koje su osnovani. 
 

Član 36.  
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće 
obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2018.g. srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta. 
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Član 37. 

Javne nabavke vrše se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama(,, Službeni glasnik RS” broj 
124/2012,14/2015 i 68/2015)  
Nabavkama male vrednosti smatra se nabavka čija se vrednost utvrđuje u skladu sa  čl.39. Zakona o javnim nabavkama. 

 

Član 38. 

Neutrošena sredstva korisnici sredstava budžeta su dužni da vrate u budžet najkasnije do 31. decembra 2018.godine 
 

Član 39. 

Ovlašćuje se Predsednik opštine da može da vrši usklađivanje iskazanih prihoda i primanja kao i rashoda i izdataka sa 

propisanim klasifikacijama. 

 

Član 40.  
Ovlašćuje se predsednik opštine da može svojim aktom da vrši usklađivanje planiranih iznosa memorandumskih stavki 

za refundaciju rashoda i planiranih iznosa na aproprijaciji 414 – Socijalna davanja zaposlenima kod svih direktnih i 

indirektnih korisnika budžeta u skladu sa ostvarenjem ovih prihoda u toku godine na predlog organa nadležnog za 

finansije. 
 

Član 41. 

U slučaju da se u toku godine obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog, odnosno njegovog indirektnog korisnika 
budžetskih sredstava promeni, iznos aproprijacija izdvojenih za aktivnosti tog korisnika povećaće se, odnosno smanjiti.   
Ako se obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog, odnosno njegovog indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 

1. ovog člana poveća, sredstva će se obezbediti iz tekuće budžetske rezerve.   
U slučaju osnivanja novog direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava, sredstva za njegovo 
poslovanje ili ovlašćenja obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve.   
Ako korisnik budžetskih sredstava prestane da postoji, a njegovi zadaci nisu preneti na drugog korisnika budžetskih 
sredstava, neiskorišćena sredstva se prenose u tekuću budžetsku rezervu i mogu se koristiti za namene za koje je 
predviđeno korišćenje sredstava stalne budžetske rezerve.   
Ako se u toku godine od jednog direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava obrazuje više direktnih, 
odnosno indirektnih korisnika, neiskorišćena sredstva raspoređena tom korisniku prenose se u tekuću budžetsku rezervu 
i raspoređuju novoobrazovanim direktnim, odnosno indirektnim korisnicima budžetskih sredstava.   
Ako u toku godine dođe do promene okolnosti koja ne ugrožava utvrđene prioritete unutar budžeta, Vlada, odnosno 

nadležni izvršni organ lokalne vlasti, donosi odluku da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, prenese u 

tekuću budžetsku rezervu i može se koristiti za namene koje nisu predviđene budžetom ili za namene za koje nisu 

predviđena sredstva u dovoljnom obimu.   
Odluku o promeni u aproprijacijama iz st. 1-5. ovog člana i o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi 
nadležni izvršni organ lokalne vlasti u skladu sa članom 7. ove Odluke.  

Ukupan iznos preusmeravanja iz stava 6. ovog člana ne može biti veći od iznosa razlike između budžetom odobrenih 

sredstava tekuće budžetske rezerve i maksimalno mogućeg iznosa sredstava tekuće budžetske rezerve utvrđenog ovim 

zakonom.  

Član 42.  
Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje nadležnog organa za finansije, može izvršiti preusmeravanje 
odobrenih aproprijacija na ime određenih rashoda u iznosu do 10% vrednosti aproprijacija koja se umanjuje u okviru 

razdela direktnog odnosno indirektnih korisnika kao i između razdela indirektnih korisnika koji su u nadležnosti 
direktnog korisnika. 
 

Član 43.  
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava mogu preduzimati obaveze na teret budžeta najviše do iznosa 
odobrenih aproprijacija umanjenih za neizmirene obaveze i izvršene rashode u tekućoj godini.  
Obaveze preuzete u skladu sa odobrenim aproprijacijama, a neizvršene u toku godine, prenose se i imaju status 
preuzetih obaveza i u narednoj budžetskoj godini izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.  
 

Član 44. 
 
Prilikom preuzimanja obaveza, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava dužni su da se pridržavaju smernica o 

rokovima i uslovima plaćanja, koje određuje lokalni organ uprave nadležan za finansije.  
Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko 
zakonom nije drukčije propisano. 
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Korisnici budžetskih sredstava su dužni da obaveste trezor lokalne vlasti: 
- o nameri preuzimanja obaveze;  

- nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, o preuzimanju 

obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja;  

-o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja iz tačke 2. ovog stava;   
-podnesu zahtev za plaćanje u roku propisanom aktom ministra u skladu sa Zakonom.  
 
Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenog budžetom ili koje su nastale u suprotnosti sa ovom 

odlukom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa budžeta Opštine Tutin. 

 

Član 45.  
Ukoliko je korisnik budžeta svojom delatnošću izazvao sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudska 
poravnanja izvršavaju se na teret njegovih sredstava. 

Direktni korisnik vrši evidenciju poslovnih promena iz stava 1. ovog člana direktno u razdelu korisnika na 

odgovarajućoj aproprijaciji uz umanjenje drugih aproprijacija u odgovarajućem iznosu. 
 

Član 46.  
U slučaju potrebe indirektni korisnik budžetskih sredstava može vršiti promenu plana sopstvenih prihoda, odnosno 

zahteva izmenu odobrenih aproprijacija . Organ uprave nadležan za finasije na obrazložen zahtev tog korisnika vrši 

izmenu odobrenih aproprijacija za izvršavanje rashoda iz tih prihoda.  
Budžetski prihodi i rashodi moraju biti u ravnoteži. 

 

Član 47.  
Ako se u toku fiskalne godine rashodi povećaju ili prihodi smanje predsednik opštine, na predlog lokalnog organa 
uprave nadležnog za finansije, može obustaviti izvršenje pojedinih rashoda, ne duže od 45 dana. 
Privremenom obustavom izvršenja može se: 
1) zaustaviti preuzimanje obaveza;  
2) predložiti produženje ugovornog roka za plaćanje;  
3) zaustaviti davanje odobrenja za zaključenje ugovora;  
4) zaustaviti korišćenje kvota.  
Lokalni organ uprave nadležan za finansije, pripremaju predlog obima i mera privremene obustave izvršenja. 

Mere privremene obustave izvršenja mogu se primeniti na sve korisnike budžetskih sredstava.  
O odluci iz stava 1. ovog člana predsednik opštine obaveštava skupštinu lokalne vlasti, u roku od sedam dana. 
 

Član 48. 

Opštinsko veće  doneće program racionalizacije kojim će se obuhvatiti  sve korisnike javnih sredstava , uključujući I 

odrerđene kriterijume za izvršenje  tog programa , I o tome obavestiti skupštinu opštine . 

Korisnik budžetskih sredstva ne može, bez prethodne saglasnosti presednika  opštine , zasnovati radni odnos sa novim 

licima do kraja 2018. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u okviru iznosa 

sredstava koja su, u skladu sa ovom odlukom predviđena za plate tom budžetskom korisniku I programom 

racionalizacije iz stava 1. ovog člana  

 

Član 49.  
Budžetski fond je evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora koji otvara nadležni izvršni organ lokalne vlasti, 

kako bi se pojedini budžetski prihodi i rashodi vodili odvojeno, radi ostvarivanja cilja koji je predviđen posebnim 

republičkim, odnosno lokalnim propisom ili međunarodnim sporazumom. 

Član 50.  
Plaćanje na teret budžetskog fonda vrši se do nivoa sredstava raspoloživih u budžetskom fondu, a obaveze se 
preuzimaju u okviru realno planiranih prihoda budžetskog fonda.  
Na kraju tekuće godine neiskorišćena sredstva sa računa budžetskog fonda prenose se u narednu godinu. 

 

Član 51. 

U budžetskoj   2018. godinu  neće se  vršiti  obračun  I isplata božićnih , godišnjih I drugih  vrsta  naknada  I bonusa 

predviđenih  posebnim I pojedinačnim kolektivnim ugovorima , za direktne I indirektne korisnike sredstava budžeta , 

osim jubilarnih nagrada za zaposlene koje su to pravo stekli u 2018.godini 

Takođe, u 2018. godine ne  mogu se isplaćivati   zaposlenim kod direktnih  I indirektnih korisnika budžetskih sredstava 

lokalne vllasti nagrade I bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno 
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netransparentne oblike nagrada I bonusa. 

 

Član 52.  
Budžetskim fondom upravlja nadležni lokalni organ uprave-Opštinska uprava.  
Po ukidanju budžetskog fonda, prava i obaveze budžetskog fonda preuzima lokalni organ uprave iz stava 1. ovog člana. 

 

Član 53.  
Ovu Odluku objaviti u “Službenom  listu   opštine Tutin “ i dostaviti nadležnom Ministarstvu  finansija .  
 

Član 54. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u  “Službenom  listu   opštine Tutin “, a primenjuje se od 

01.01.2018.godine. 
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REPUBLIKA SRBIJA                        PREDSJEDNIK  

OPŠTINA TUTIN              Pajaz Jusufović, s.r. 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj: 400-52/2017 

Dana: 28.12.2017.godine 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

KATEGORIJA 

45
DEFICIT

PLAN 

TEKUĆIH 

PRIHODA  ZA 

2018.G.

1 2 3 4(2/3) 5 6 7 8(6/7)  9 10   11

Tutin 14,000 28,000 50 924,511 833,000 111     

OSTVARENJE 

TEKUĆIH 

PRIHODA  ZA 

PERIOD I-XII 

2017.

Plan tekućih 

prihoda za 

2018. u odnosu 

na ostvarenje  

iz 2017. (index 

104,6)

OBRAZLOŽENJE DATO OD  JLS 

OPŠTINA

PLAN 

KATEGORIJE 

45  ZA 2018.G.

PLAN 

KATEGORIJE 

45  ZA 2017.G.

KATEGORIJA 

45

DEFICIT 

PREKO 10 % 

PRIHODA 

PLAN 

TEKUĆIH 

PRIHODA  ZA 

2018.G.

 
 

  OBRAZLOŽENJE PLANA TEKUĆIH PRIHODA ZA 2018.GODINU U ODNOSU NA OSTVARENE TEKUĆE PRIHODE U 2017.GODINI 

 

Opština Tutin je planirala veće tekuće prihode u Odluci o budžetu za 2018.godinu u odnosu na ostvarene tekuće prihode u 2017.godinu po sledećim vrstama prihoda:  

- Planirani kapitalni namenski transfer-733251(rekonstrukcija objekta srednje škole) u iznosu od  99.701.497  dinara, nije realizovan u 2017.godini. Realizacija se očekuje u 

2018.godini. 

Opština Tutin je u Odluci o budžetu za 2018.godinu planirala sredstva u iznosu od 340.989.691 dinara od prodaje nefinansijske  imovine -811000 (otuđivanje građevinskog 

zemljišta,  potraživanja opštine po osnovu otuđivanja za građevinsko zemljište iz ranijeg perioda i preuzeta potraživanja po osnovu otuđivanja za građevinsko zemljište iz 

ranijeg perioda od strane Javnog preduzeća za urbanizam i planiranje na osnovu odluke Skupštine opštine  broj 110-3/2017 od 22.03.2017). 

Opština Tutin je  u Odluci o budžetu za 2018.godinu, u delu tekućih prihoda planirala sredstva u iznosu od 70.000.000 dinara,  od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta 

– 742253 ( Tekući prihodi od naknade u 2018.godini i potraživanja opštine po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta iz ranijeg perioda). 
 

OBRAZLOŽENјE PROGRAMSKOG DELA BUDžETA 

 

Program 1: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiaranje -  Ovim programom sagledane su  tekuće potrebe za prostorno I urbanističko planiranje  I upravljanje 

gradjevinskim zemljištem, kao I projekti eksproprijacije zemljišta kao I projekat javnog preduzeća u likvidaturi JP za urbanizam I izgradnju u likvidaturi. 

 

Program 2: Komunalna delatnost - Sredstva u okviru ovog programa predviđena su za održavanje javnog osvetlјenja, održavanje zelenih površina, čistoće na površinama 

javne namene, zoohigijene, održavanje grobalja I pogrebnih usluga , upravljanje I snadbevanje vodom za piće, a ovim programom obuhvaćena je osam projekata –Nabavka I 

ugradnja opreme za NN mreže, Izgradnja vodovodne mreže, Izgradnja vodovodne mreže selo Draga, Izrada teničke dokumentacije pešterski vodovod, Izrada elaborate I 

projekta za izvorišta Koničko I Lipičko vrelo, Izgradanja cevovoda Velje POlje –Dubovo, Izgradnja pešterskog vodovoda, sufinasiranje izrade tehničke dokumentacije. 

 

Program 3: Lokalni ekonomski razvoj -  Ovim programom obuhvaćene su sredstva za uvodjenje GIS-a I sufinasiranje izrade tehničke dokumentacije. 
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Program 4: Razvoj turizma - U okviru ovog programa obuhvaćeni su troškovi upravljanjem razvoja turizma I promocije turističke ponude, kao I projekat Festival ženski 

proizvoda. 

 

Program 5: Razvoj polјoprivrede - Sredstva predviđena ovim programom koriste se za edukaciju polјoprivrednih proizvođača, poboljšanje ruralnog razvoja, I projekat 

Izgradnja objekata za sušenje lekovitog bilja faza III. 

 

Program 6: Zaštita životne sredine – Sredstva predvidjena ovim programom koristiće se praćenje kvaliteta elemenata životne sredine, upravljanje otpadnim vodama, 

upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje ostalim vrstama otpada, , kao I projekte – Izgradnja kanalizacione mreže, Sufinasiranje izrade teničke dokumentacije. 

 

Program 7: Putna infrastruktura - U okviru ovog programa obuhvaćeni su troškovi održavanja saobraćajne ifrastrukture, projekte –Izgradnja loklanih puteva faza II, 

Unapredjenje bezbednosti saobraćaja u 2018. God., Izgradnja loklani puteva faza III I eksproprijacija zemljišta potes Čair. 

 

Program 8: Predškolsko vaspitanje - Sredstva su predviđena za finansiranje troškova funkcionisanja predškolske ustanove. 

 

Program 9: Osnovno obrazovanje  - Sredstva su predviđena za finansiranje troškova funkcionisanja osnovnih škola na teritoriji opštine Tutin kao I projekata –rekostrukcija 

objekata osnovne škole R.B. Tršo., Izgradnja objketa OŠ u Velje Polje, Sufinasiranje izrade tehničke dokumentacije. 

 

Program 10: Srednje obrazovanje –- Sredstva su predviđena za finansiranje troškova funkcionisanja srednjih škola na teritoriji opštine Tutin kao I projekata –Sufinasiranje 

rekonstrukcije objekta srednje škole. 

 

 

Program 11: Socijalna i dečija zaštita – U okviru ovog programa predvidjeno je finasiranje jednokratnih pomoći I drugi pomoći, porodični I domski smeštaj, prihvatilišta I 

druge vrste smeštaja, socioedukativne uskuge, podrška fukfionisanju Crvenog krsta , kao I projekte – Pomoć u kući za starija lica, stambeno zbrinjavanje povratnika, 

dohodavne aktivnosti za inteno raseljenjih lica, izrada LAP-a za interno raseljena lica, Obezbedjenje I poboljšanje uslova za povratnike, ekonomsko osnaživanje porodica, 

privremeni smeštaj žrtava nasilja u porodici, dohodovne aktivnosti za povraznike po sporazumu o readmisiji. 

 

Program 12: Primarna zdravstvena zaštita - U okviru ovog programa izdvojena su sredstva za poboljšanje fukcionisanja ustanova primarne zdravstvene zaštite i troškovi 

utvrđivanja smrti građan vanzdravstvene ustanove. 

 

Program 13: Razvoj kulture – Sredstva su previdjena za podsticaj razvoja kulture, kao I finasiranje programskih sadržaja.  

 

Prgogram 14: Razvoj sporta i omladine – Predvidjena sredstva za finasiranje predškolskog, školskog I vanškolskog sporta, finasiranje Centra za kulturu, turizam I sport, kao 

I sprovodjenje omladinske politike . 

 

Program 15: Lokalna samouprava – Sredstava predvidjena za fukcionisanje loklane samouprave. 
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Program 16: Politički sistem lokalne samouprave – Predvidjena sredsta za fukcionisanje skupštine, opštinskog vijeća I predsednika. 

Program 17: Energetska efikasnost I obnovljivi izvori energije – Predvidjena sredstava za smanjenje rashoda energije. 

U narednoj tabeli dajemo prikaz cilјeva i indikatora Programskog budžeta 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Progr

am 

Progr 

amsk

a 

aktiv 

nost/ 

Proje 

kat 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1101  Program 1.  

Stanovanje, 

urbanizamiprostor

noplaniranje 

 

Prostorni razvoj u skladu sa 

planovima 

Procenat pokrivenostiteri 

torije urbanističkom 

planskom dokumentacijom 

 

50% 60% 70% 70% 70% 

 
1101- 

0001 

Prostorno I 

urbanističko 

planiranje 

 

Povećanje pokrivenosti 

teritorije planskom I 

urbanističkom 

dokumentacijom 

Usvojen prostorni plan 

grada/opštine 

 

da da da da da 

 
1101- 

0003 

Upravlјanje 

građevinskim 

zemlјištem 

 

Stavlјanje u funkciju 

građevinskog zemlјišta 

Broj lokacija komunalno 

opremlјenog zemlјišta 

 

47 45 35 30 25 

 1101- 

P1 

Eksprprijacija 

zemljišta 

 

Postupanje po pravosnažnoj i 

izvršnoj sudskoj presudi  

Faktička ekspropriacija 

zemljišta KP851/1  KO Tutin 
  1305m2   

 
1101- 

P2 

JP za urbanizam i 

planiranje u 

likvidaciji 

 

Namirivanje  poverioca i 

naplata dugovanja preduzeća 
Procenat izmirenja obaveza 5% 20% 75%   

 1101- 

P3 

Rekonstrukcija 

gradskog trga 
Poboljšanje kvaliteta života 

Situacija  o izvedenim 

radovima 
  da   
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Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Progr

am 

 

Progr 

amsk

a 

aktiv 

nost/ 

Proje 

kat 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1102 

 

Program 2.  

Komunalne 

delatnosti 

 

Racionalno 

snabdevanjevodomzapiće 

1.Stepen  fizičkih gubitaka u 

mreži (%) 

 

29 36 27 20 10 

2. Specifična  potrošnja  vode 

(litar/stanovnik/dan) 

 

1000 100 105 107 110 

 

1102- 

0001 

Upravljanje/održava

nje javnim 

osvetljenjem 

Adekvatno upravlјanje 

javnim osvetlјenjem 

Ukupan broj intervencija po 

podnetimi nicijativama 

građana za zamenu svetilјki 

kada prestanudarade 

 

300 300 260 260 280 

 
1102- 

0002 

Održavanje javnih 

zelenih površina   

 

Maksimalna moguća 

pokrivenost 

naselјaiteritorijeuslugamauređ

enjaiodržavanjazelenila 

Ukupna dužina drvoreda ( 

umetrima) 
3000 3000 3500 3500 3500 

 

1102- 

0003 

Održavanje čistoće 

na površinama javne 

namene 

 

Maksimalna moguća 

pokrivenost naselja I teritorija 

uslugama održavanja čistoće 

javnih površina 

Strpen pokrivenosti teritorije 

uslugama održavanja čistoće 

javno prometnih površina 

(broj ulica koje se čiste u 

odnosu na ukupan broj ulica u 

opštini) 

7/90 7/90 8/90 8/90 8/90 

 
1102- 

0004 
Zoohigijena 

Unapređenje zaštite od 

zaraznih I drugih 

bolestikojeprenoseživotinje 

Broj prijavlјenih ujedaod pasa 

I mačaka lutalica od strane 

oštećenih 

 

45 88 80 75 70 

 

1102- 

0006 

Održavanje grobalјa 

I pogrebn eusluge 

 

Adekvatankva litetpruženih 

uslugaodržavanjagrobalјaipog

rebnihusluga 

Broj intervencija u odnosu na 

ukupan bro jpodnetih 

inicijativa građana za čišćenje 

I održavanje grobalјa 

 

3 0 4 4 4 
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 1102- 

0008 

 

Upravljanje i 

snabdevanje vode za 

pice 

 

Adekvatankvalitetpruženihusl

ugavodosnabdevanja 

Број кварова по км 

водоводне мреже 

 

19 16 16 12 12 

 

 

 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Prog

ram 

 

Progr 

amsk

a 

aktiv 

nost/ 

Proje 

kat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1102-

P1 

Nabavka I ugradnja 

opreme za NN 

mrežu  

Kvalitetno i konstantno 

snabdevanje stanovništva 

električnom energijom 

Ukupan broj ugrađenih 

stubova 

40 38 50 50 60 

Ukupna dužina SKS-kabla za 

NN mrežu 
2000 2100 2500 2500 2500 

 

1102-

P2 

Izgradnja 

vodovodne mreže 

 

Unapređenje komunalne 

infrastrukture(vodovod) 

Izveštaj nadzornog organa o 

realizaciji projekta 

Zapisnik o primopredaji 

radova 

  
da 

da 
  

 

1102-

P3 

Izgradnja 

vodovodne mreže 

Draga 
Obezbeđenje vodosnabdevanja   

Izveštaj nadzornog organa o 

realizaciji projekta 

Zapisnik o primopredaji 

radova 

  
da 

da 
  

 
1102-

P4 

Izgradnja 

Pešterskog 

vodovoda 

Poboljšanje  vodosnabedevanjem Izrađen cevovod 4.4km 8km 8km   

 

1102-

P5 

Izrada elaborata 

projekata za 

izvorišta(Koničko i 

Lipičko vrelo) 

vodosnabdevanja 

Opštine Tutin 

Izrada  elaborata i projekta Izrađen elaborat i projekat  1 1   

 1102-

P6 

Izgradnja cevovoda 

Velje Polje-Dubovo 
Ugradnja cevovoda Dužina ugrađenih cevi  900m 2950m   

 1102- Sufinansiranje Rešavanje problema Zapisnik o primopredaji   da   
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P7 izrade tehničke 

dikumentacije 

vodosnabdevanja tehničke dokumentacije 

 
 

 
       

1501 

 

Program 3: 

Lokalni 

ekonomski razvoj 

 

Otvaranje novih predužeća I 

preduzretničkih radnji na 

teritoriji opštine 

Broj otvorenih /broj 

zatvorenih predućeća  I 

preduzetnika 

7/5 

312/213 

8/5 

315/215 
   

 
1501-

0002 

Mere aktivne 

politike 

zapošljavanja 

Poboljšanje kvaliteta zivota 

mladih 

Broj angažovanih lica sa 

evidencije nacionalne službe 

za zapošljavanje 

  6   

 1501-

P1 

Uvođenje GIS-a 

 
Stvaranje baze podataka 

Obuhvat teritorije opštine 

GIS-om 
50% 50% 50% 50% 50% 

 

1501-

P2 

Sufinansiranje 

izrade tehničke 

dokumentacije 

 

Sufinasiranje izrade tehničke 

dokumentacije 

Zapisnik o predaji 

dokumentacije 
  da   

          

1502  Program 4. Razvoj 

turizma 

Povećanjekvalitetaturističk

e 

ponude 

Procenat povećanja broja 

noćenja 

 

40 45 55 70 70 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Progr
am 

 

Progr 

amsk

a 

aktiv 

nost/ 

Proje

kat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1502- 

0001 

Upravlјanje 

razvojem turizma 

 

Povećanje kvaliteta turističke 

ponude I usluge 

 

Procenat realizacije programa 

razvoja turizma grada/opšti 

ne u odnosu na godišnj iplan 

45% 20% 70% 85% 85% 

Broj uređenih I  neadekvatan 

načinobeleženih 

(turističkasignalizacija) 

turističkihlokalitetaugradu/op

štiniuodnosunaukupanbrojlok

aliteta 

 

75 0 90 99 99 
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1502- 

0002 

Promocija turističke 

ponude 

 

Adekvatna promocija 

turističke ponude 

grada/opštinenacilјanimtržišti

ma 

Brojdo gađaja koji 

promovišu turističku 

ponudugrada/opštine 

uzemlјii/ili inostranstvu na 

kojima učestvuje TO 

grada/opštine 

0 0 4 4 4 

 

1502- 

P1 

Festival  zenskih 

proizvoda 

1.Opšti cilj: Poboljšanje 

položaja žena u selima 

opštine Tutin kroz 

proizvodnju poljop.proizvoda 

i ručnih radova i 

organizovanjem festival 

tradicije culture i hrane u 10 

sela Gornje i Donje Pešteri 

Broj žena koje su učestvovale 

u promociji ženskih 

proizvoda 

 

  

20 

  

Broj posetioca festival 

ženskih proizvoda 

  

200 

  

2.Specifični cilj: Promocija 

ženskog biznisa na selu 

      

0101 

 

Program 5. Razvoj 

poljoprivrede 

Rast  proizvodnje I stabilnost  

dohotka proizvođača 

Udeo registrovanih 

polјoprivrednih gazdinstava u 

ukupan broju polјoprivrednih 

gazdinstava 

 

3200 3200 3200 3200 3200 

 

0101- 

0001 

Podrska za 

sprovodjenje 

poljoprivredne 

politike u  odrška 

lokalnoj zajednici 

Stvaranje uslova za razvoj I 

unapređenje polјoprivredne 

proizvodnje 

Brojučesnika edukacija 

 
50 9 100 100 100 

 

0101- 

0002 

Mere podrske 

ruralnom razvoju 
Unapređenje ruralnog razvoja 

Broj registrovanih 

polјoprivrednih gazdinstava 

koja su korisnici  raruralnog 

razvoja u odnosu na ukupan 

broj polјoprivrednih 

gazdinstava 

 

2100 2300 2400 2450 2450 

 
0101- 

P1 

 P1- Izgradnja 

objekta za sušenje 

lekovitog bilja faza 

III 

 

Unapređenje ruralnog razvoja 

 

Unapređenje ruralnog razvoja 
Da Da Da 

 

 

 

 

         

Program Naziv Cilja programa/ programska Indikator Vrednost Vredndost Vrednost Ciljna Ciljna 
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Progr
am 

 

Progr 

amsk

a 

aktiv 

nost/ 

Proje

kat 

aktivnost/projekat bazna 

( 2016) 

(2017) (2018) vrednost 

(2019) 

vrednost 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

 
 

 

Program 6:Zaštita 

zivotne sredine 

Unapredjenje  upravljanja 

otpadnim vodama 

Broj stanovnika koji je 

prikupljen na kanalizacionu 

mrežu u odnosu na ukupan 

broj stanovnika 

8000/36000 
18500/360

00 

19000/360

00 

22000/360

00 

22000/360

0 

 

0401- 
0001 

Upravlјanjezaštitom

životnesredine 

 

Ispunjenje obaveza u skladu 

sa zakonima u domenu 

postojanja strateških i 

operativnih planova kao i 

mera zaštite 

Usvojenprogramzaštiteživotn

esredinesaakcionimplanom 

 da da da da da 

 

0401- 

0002 

 

Praćenjekvalitetaele

menataživotnesredin

e 

 

Praćenje u skladu sa 

propisanim zakonskim 

obavezama 

Procenat pravnih lica koja 

dostavlјaju podatke za 

lokalni registar u odnosu na 

ukupan broj pravnih lica koja 

su obavezna da dostavlјaju 

podatke 

 

15% 24% 30% 30% 35% 

 
0401- 
0004 

Upravlјanjeotpadni

mvodama 

 

Adekvatan kvalitet pruženih 

usluga odvođenja otpadnih 

voda 

Broj intervencija na 

kanalizacionoj mreži 

 

15 17 17 17 17 

 

0401-
0005 

Upravlјanje 

komunalnim 

otpadom 

 

Sprovođenje redovnih 

merenja na teritoriji 

grada/opštine i ispunjenje 

obaveza u skladu sa 

zakonima 

Broj izvršenih kontrola ili 

nadzora mera postupanja sa 

otpadom u skladu sa 

Zakonom o upravlјanju 

otpadom 

 

12 12 12 12 12 

 0401- 

0006 

Upravlјanjeostalimv

rstamaotpada 

 

Održivo upravlјanje ostalim 

vrstama otpada 

Broj očišćenih „divlјih“ 

deponija 

 

22 22 21 20 20 

 0401- 

P1 

Izrada kanalizacione 

mreze faza II 
Unapređenje uslova življenja 

Zapisnik o primopredaji 

radova   da   
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0401 
-P2 

Sufinansiranje 

izrade tehničke 

dokumentacije 

Izrada dokumentacije 

Zapisnik o predaji 

dokumentacije   da   

 

 

 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Pro 
gra 

m 

 

Progr 

amsk

a 

aktiv 

nost/ 

Proje 

kat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

701  Program 7. 

Organizacija 

saobraćaja i 

saobraćajna 

infrastruktura 

Razvijenostinfrastruktureuko

ntekstudoprinosasocioekono

mskomrazvoju 

Dužinaizgrađenihsaobraćajni

cakojesuunadležnostigrada/o

pštine (ukm) 

 

12 16 15 13  

 

0701- 

0002 

Upravljanje  I 

održavanje 

saobraćajne 

infrastrukture 

Održavanjekvalitetaputnemre

žekrozrekonstrukcijuiredovno

održavanjeasfaltnogpokrivača 

Procenatsaniranihputevaoduk

upnedužineputnemrežekojaza

htevasanacijui/ilirekonstrukci

ju 

 

85% 80% 75% 78% 78 

 
0701-

P1 

Izgradnja lokalnih 

puteva faza II  

 

Povećanje putne 

mreže(asfaltiranih puteva)i 

adekvatna pokrivenost 

teritorije opštine 

Broj kilometara asfaltiranih 

lokalnih puteva 

 

10 km 15.7 km 13 km 13 km 13 km 

 

0701-

P2 

Unapređenje 

bezbednosti 

saobraćaja u 2017. 

godini 

 

Unapređenje bezbednosti 

saobraćaja na teritoriji opštine 

Broj ugrađenih usporivača 

brzine 

 

16 8 10 10 10 

 0701-
P3 

 

Izgradnja lokalnih 

puteva faza III 
Povećanje putne mreže 

Broj kilometara asfaltiranih 

loklanih puteva 
10 15.70 13 13 13 

 
0701-

P4 

Eksproprijacija 

zemljišta -potes Čair 

 

Izgradnja infrastrukure u 

naselju Čair 
Površina izuzimanja  28a97m2 37a93m2 37a93m2 da 
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 0701-

P5 

Izgradnja loklanih 

puteva , faza IV 
Povećanje putne mreže 

Broj kilometara asfaltiranih 

loklanih puteva 
   13  

 

 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Prog

ram 

 

Progr 

amsk

a 

aktiv

nost/

Proje 

kat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2002  Program 8. 

Predškolsko 

vaspitanje 

Povećanje obuhvata dece 

predškolskim vaspitanjem i 

obrazovanjem 

Procenat upisane dece u 

odnosu na broj ukupno 

prijavlјene dece 

85% 90% 95% 95% 95% 

 2002- 

0001 

Funkcionisanjeiostv

arivanjepredškolsko

gvaspitanjaiobrazov

anja 

Obezbeđeni adekvatni uslovi 

za Vaspitno-obrazovni rad sa 

decom uz povećan obuhvat 

Prosečan broj dece u grupi 

(jasle, predškolski, pripremni 

predškolski program/ppp) 
90% 95% 95% 95% 95% 

2002  Program 9. 

Osnovno 

obrazovanje 

Potpuni obuhvat osnovnim 

obrazovanjem i vaspitanjem 

Obuhvat dece osnovnim 

obrazovanjem (razloženo 

prema polu) 

4330 4350 4370 4390 4430 

 2002- 

0001 

Funkcionisanje 

osnovnih škola,, 25. 

Maj’’ Delimedje 

Obezbeđeni propisani uslovi 

za vaspitno-obrazovni rad sa 

decom u osnovnim školama 

Prosečan broj učenika po 

odeljenju 
14 13 12 12 11 

  Funkcionisanje 

osnovnih škola,, 

Aleksa Santic’’ 

Crkvine 

Obezbeđeni propisani uslovi 

za vaspitno-obrazovni rad sa 

decom 

Prosečan broj učenika po 

odeljenju 
19 19 20 20 20 

  Funkcionisanje 

osnovnih škola,, 

Aleksa Djilas –

Beco’’  Mojstir 

Obezbeđeni propisani uslovi 

za vaspitno-obrazovni rad sa 

decom 

Prosečan broj učenika po 

odeljenju 
11 11 11 12 12 

  Funkcionisanje 

osnovnih škola , 

,Mesa Selimovic’’  

Ribarice 

Obezbeđeni propisani uslovi 

za vaspitno-obrazovni rad sa 

decom 

Prosečan broj učenika po 

odeljenju 
19 19 19 20 20 
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  Funkcionisanje 

osnovnih škola 

,,Ibrahim Bakic’’ 

Leskova 

Obezbeđeni propisani uslovi 

za vaspitno-obrazovni rad sa 

decom 

Prosečan broj učenika po 

odeljenju 
17 20 20 20 21 

 

 

 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Prog

ram 

 

Progr 

amsk

a 

aktiv 

nost/

Proje

kat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Funkcionisanje 

osnovnih škola, 

Rifat Burdjovic 

Trso, Tutin 

Obezbeđenipropisaniusloviza

vaspitno-

obrazovniradsadecomu 

Prosečan broj učenika po 

odeljenju 
23 24 24 25 25 

  Funkcionianje 

osnovnih škola, Vuk 

Karadzic, Tutin 

Obezbeđenipropisaniusloviza

vaspitno-

obrazovniradsadecomu 

Prosečan broj učenika po 

odeljenju 
20 20 20 20 20 

 2002-

P1 

Rekonstrukcija 

objekta osnovne 

škole R.B. Tršo 

Tutin 

Rekonstrukcija škole 

Zapisnik o primopredaji 

radova 

 

  da   

 2002-

P2 

Izgradnja objekta 

O.Š. U Velje Polje 
Izgradnja objekta osnovne 

škole 

Zapisnik o primopredaji 

radova 

 

  da   

 2002- 
P3 

Sufinansiranje 

izrade tehničke 

dokumentacije 

Stvaranje uslova za vaspitno-

obrazovni rad sa decom 
Projek završen      

2003  Program 10: 

Srednje 

obrazovanje 

Povećanje obuhvata 

srednjoškolskog obrazovanja 

Broj dece koja su 

obuhvaćena srednjim 

obrazovanjem 

(razloženpopolu 

1143 1149 1155 1159 1162 

 2003-

0001 

Funkcionisanje 

srednjih škola, 

Gimnazija 

Obezbeđeni propisani uslov 

iz avaspitno-obrazovni rad u 

srednjim školama i bezbedno 

Prosečan broj učenika 

poodelјenju 

 

21 21 20 20 20 
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 odvijanje nastave 

 2003-

0002 

Funkcionisanje 

srednjih škola, 

Tehnička 

Obezbeđeni propis 

uslovi za vaspitno-obrazovni 

rad u srednjim školama i 

bezbedno odvijanje nastave 

Prosečan broju čenika po 

odelјenju 

 

20 21 22 20 20 

 

 

 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Pro 
gra 

m 

 

Progr 

amska 

aktiv 

nost/ 

Proje 

kat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2003-

P1 

Rekonstrukcije 

objekata srednje 

škole 

Rekonstrukcija škole 
Zapisnik o završetku 

radova 
  da   

0901  Program 11.  

Socijalna i dečja 

zaštita 

 
Povećanje dostupnosti prava I 

usluga socijalne zaštite 

Procenat korisnika mera I 

usluga socijalne I 

dečjezaštitekoj I se 

finansiraju iz budžeta 

grada/opštine u odnosu na 

broj stanovnika 

 

5% 5% 7% 7% 8% 

 

0901- 

0001 

Jednokratne 

pomoći i drugi 

oblici pomoći 

 

 

Unapređenje zaštite siromašnih 

Broj korisnika jednokratne 

novčane pomoći u odnosu 

na ukupan broj građana 

(npr. nabavka ogreva i sl.)  

 

953/31000 
600 

/31000 
750 

/31000 
850 

/31000 
900 

/31000 

 

0901 
0002 

Porodični idomski 

smeštaj, 

prihvatilišta I 

druge vrste 

smeštaja 

 

Obezbeđenje usluge smeštaja 

Broj korisnika usluga 

smeštaja prihvatilišta 

 

414 700 1200 1200 1200 

 0901- Dnevne Podsticanje razvoja raznovrsnih Broj udruženja / 8 13 13 16 19 
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0003 uslugeuzajednici 

 

socijalnih I drugih usluga uz 

ajednici 

humanitarnih organizacija 

koje dobijaju sredstva iz 

budžeta grada/opštine 

 

 

0901 
-0004 

Savetodavno-

terapijske i 

socijalno-

edukativne usluge 

 

Podrška razvoju mreže usluga 

socijalne zaštite predviđene 

Odlukom o socijalnoj zaštiti i 

Zakonom o socijalnoj zaštiti 

Broj korisnika 

savetodavno-

terapijskihisocio – 

edukativnih usluga 

uzajednici 

 

10 5 7 8 9 

 

0901- 
0005 

Podrška realizaciji 

programa Crvenog 

krsta 

 

Socijalno delovanje – 

olakšavanje lјudske patnje 

pružanjem neophodne urgentne  

pomoći licima u nevolјi, 

razvijanjem solidarnosti među 

lјudima, organizovanjem 

različitih oblika pomoći 

Broj korisnika narodne 

kuhinje ( ili broj podelјenih 

obroka u narodnojkuhinji) 

 

500 500 500 500 500 

 

 

 

 

 

 

 

        

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Progr
am 

 

Progra

mska 

aktivno

st/Proje

kat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0901-

P1 

Pomoć u kući za 

starija lica 

 

Socijalno delovanje -pružanje  

neophodne  pomoci starijim 

licima, razvijanjem solidarnosti 

među ljudima, 

Broj korisnika usluga 60 60 60 60 60 

 

0901-

P2 

Stambeno 

zbrinjavanje 

povratnika-5 

montažnih  kuća 

Stambeno zbrinjavanje 

socijalno ugroženih porodica-

povratnika po osnovu 

sporazuma o readmisiji 

Stambeno zbrinuti socijano 

ugrožene porodice 
3  5   
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0901- 

P3 

Osnaživanje 

kapacitea 

internoresornih 

komisija za 

pružanje dodatne 

podrške deci za 

uključivanje u rani 

razvoji 

obrazovanje 

Podrška u okviru sistema 

socijalne zaštite 

Angažovanje ličnih 

pratioca 
  3   

 

0901-

P4 

Dohodovne 

aktivnosti za 

interno raseljena 

lica 

 

Ekonomsko osnaživanje 

porodica 

  Broj porodica kojima su 

dodeljeni oprema i alat 
10 10 10   

 

0901-

P5 

Obezbeđivanje i 

poboljšanje uslova 

stanovanja 

povratnika po 

osnovu 

Sporazuma o 

readmisiji, 

dodelom 

građevinskog 

materijala 

Poboljšanje uslova stanovanja Broj porodica povratnika 5 5 5   

 

0901-

P6 

Dohodovne 

aktivnosti za 

interno raseljena 

lica po sporazumu 

o radmisiji 

 

Ekonomsko osnaživanje 

porodica 

Broj porodica kojima su 

dodeljeni oprema i alat 
10 10 10   

 
0901-

P7 

Privremeni 

smeštaj za žrtve 

nasilja u porodici 

 

Privremeni smeštaj za žrtve 

nasilja 

Broj korisnika primaoca 

usluga 
 20 40 45 50 
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1801  Program 12:  

Zdravstvena 

zaštita 

Unapređenje zdravlјa 

stanovništva 

Pokrivenost stanovništva 

primarnom zdravstvenom 

zaštitom 

 

90% 90% 90% 90% 90% 

 1801-

0001 

Funkcionisanje 

ustanova primarne 

zdravstvene 

zaštite 

Unapređenje dostupnosti, 

kvalitetaiefikasnostiprimarnezdr

avstvenezaštite 

Broj zdravstvenih 

radnika/saradnika 

podržanih 

edukativnimprogramima 

 13 13 13 13 

  

 

 

       

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Progr
am 

 

Progra

mska 

aktivno

st/ 

Projeka

t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1801-
0002 

Mrtvozorstvo 

 
  

     

 
1801-

P1 

 

Sufinansiranje 

završnih radova na 

aneksu Opšte 

bolnice I Doma 

zdravlja 

Poboljšanje primarne 

zdravstvene usluge 

Zapisnik o primopredaji 

radova 
  da   

1201 
 

Program 13: 

Razvoj culture I 

informisanja 

Kultura, komunikacije , mediji 
Podssticajne razvojne 

kulture 
2 2 8 10 12 

 

1801-
0003 

Unapređenje 

sistema očuvanja I 

predstavljanja 

kulturno istorisko 

naselje 

Unapređenje sistema očuvanja I 

predstavljanja kulturno 

istoriskog naselja 

Broj realizovanih programa 

koji promovišu lokalno 

kulturno nasledje 

2 2 2 2 2 

 

1801- 

0004 

Ostvarivanje I 

unapređenje 

javnog interesa u 

oblasti javnog 

informisanja 

Unapredjenjeprezentacije 

kulturnog nasledja 
Broj realizovnaih programa  2 2 2 2 2 
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1201-

P1 

Javna čitaonica-

zavičajna 

biblioteka 

Promocija zavičajne pisaca Broj izdatih knjiga 100 100 200 300 500 

 
1201-

P1 
Takmičenje u 

besedništvu 

Povećanje broja kulturnih 

dešavanja 
Održanio takmičenje   da   

   

 

       

1301  Program 14. 

Razvoj sporta i 

omladine 

 

Podrška aktivnom uklјučivanju 

mladih u različite društvene 

aktivnosti 

 

1. Broj sportskih 

organizacija preko koji hse 

ostvaruje javni interes u o 

blastis porta 

10 10 10 10 10 

2. Broj žena članova 

sportskih organizacija I 

udruženja 

65% 30% 70% 90% 90% 

Aktivno partnerstvo subjekata 

omladinske politike u razvoju 

omladinske politike i 

sprovođenju omladinskih 

aktivnosti, kao i u razvoju i 

sprovođenju lokalnih politika 

koje se tiču mladih 

1. % uklјučenih mladih u 

omladinske programe/ 

projekte u odnos u 

naukupan broj mladih u 

lokalnoj zajednici 

4 1 5 8 8 

2. Broj institucija I 

organizacija sa kojima je 

ostvareno partnerstvo put 

em sporazuma o saradnji 

  2   

 

1301- 

0001 

Podrška loklanim 

sportskim 

organizacija I 

udruženjima 

Podrška loklanim sportskim 

organizacija I udruženjima 

preko kojih se ostavruje javni 

unteres u oblasti sporta 

Broj posebnih sportskih 

programa finasiranih u od 

strane opštine 

 
1 

 
1 1 1 1 

Broj godišnjih programa 

sportskih organizacija 

finsnsiranih od strane 

opštine 

7 10 12 14 16 

 1301- 

0002 

Podrška 

predškolskom I 

školskom sportu 

Unapredjenje predškolskog I 

školskog sporta 

Broj dece uključen u 

aktivnosti u odnosu na 

ukupan broj dece 

30% 40% 50% 60% 65% 

 
1301- 

0005 

Sprovođenje 

omladinske 

politike 

Podrška aktivnom uklјučivanju 

mladih u različite društvene 

aktivnosti 

Broj mladih korisnika 

usluga mera omladinske 

politike 

 

8 12 15 18 - 
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 1301- 

P1 

Sufinisarenje 

završnih radova 

sportske hale 

Poboljašnje sporta 
Zapisnik o Završetaku  

radova 
  Da   

 

 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

 

 (2020

) 

Progr
am 

 

Progr 

amska 

aktiv 

nost/ 

Projek

at 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

602  
 

 Program 15. Lokalna 

samouprava 

Održivo upravno i finansijsko 

funkcionisanj egrada/opštine u 

skladu sa nadležnostima i 

poslovima lokalne samouprave 

1.Suficit ili deficit  

okalnogbudžeta 

 

Deficit Suficit Suficit Suficit Suficit 

2.Odnos broja zaposlenih 

ugradu/opštiniizakonom 

utvrđenog maksimalnog broja 

zaposlenih 

 

298 298 298 298 298 

3.Broj donetih akata organa I 

službi grada/opštine 

 

256 283 390 400 550 

 0602- 

0001 

Funkcionisanje 

lokalne samouprave i 

gradskih opština 

Funkcionisanje  uprave Procenat rešenih predmeta 

ukalendarskoj godini 

(uzakonskomroku, 

vanzakonskogroka) 

 

90% 90% 90% 90% 90% 

 0602- 

0003 

Servisiranje javnog 

duga 

Održavanje finansijske stabilnosti 

grada/opštine I finansiranje 

kapitalnih  investicionihrashoda 

Učešće izdataka za 

servisiranje dugova u tekućim 

prihodima ≤ 15% 

 

1.61% 3.44% 6.6% 6.6% 6.6% 

 0602- 

0005 

Zaštitnik građana Obezbeđena zaštita prava građana 

pred upravom I 

javnimslužbamagrada/opštinei 

kontrola nad povredam 

apropisaiopštihakatagrada/opštine 

Broj građana čija su prava 

zaštićena kroz postupak pred 

zaštitnikom građana u odnosu 

na ukupan broj postupaka 

 

50/135 

 
49/151 55/140 55/140 55/140 

 0602- 

0006 

Inspekcijski poslovi 

 

Kvalitetno obavlјanje 

inspekcijskih poslova 

Broj rešenih predmeta 

građana u odnosu na broj 

primlјenih predmeta 

1466/1732 
2100/220

0 

2150/235

0 

2400/250

0 

2450/250

0 
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 0602- 

0007 

Funkcionisanje 

nacionalnih saveta 

nacionalnih manjina 

Ostvarivanje prava nacionalnih 

manjina u lokalnoj zajednici 

Broj realizovanih projekata 

nacionalnih manjina 

 

 

 

10 10 10 10 10 

 

 

 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Progr

am 

 

Progr 

amska 

aktiv 

nost/ 

Projek

at 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0602- 

0009 Tekuća budžetska 

rezerva 

Realizacija aktivnosti koje nisu 
predviđene budžetom 

korišćenjem TBR 

 
15.000.000,0

0 

35.000.000,0

0 

15.000.000,0

0 

15.000.000,0

0 

15.000.000,

00 

 0602- 

0010 Stalna budžetska 

rezerva 

Uspešno rešavanj eposledica 

nastupanja 

vanrednih okolnosti 
 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

1.500.000,0

0 

 0602- 

0014 

Vanredne situacije 

Izgradnja efikasnog 

preventivnog sistema zaštite i 

spasavanja Izbegavanjen 

posledica elementarnih I drugih 

nepogoda 

Broj identifikovanih 

objekata kritične 

infrastrukture (npr. 

trafostanice) 

 

8 18 18 18 18 

 0602- 

P1 

Stipendija studenata 
Motivacija najboljih studenata, I 

najugroženih  opštine 

Broj najboljih  studenata 

kojima je dodeljena 

stipendija 

  15   

Broj socijano 

najugroženih studenata  
  55   

2101  Program 16. Politički 

sistem lokalne 

samouprave 

Funkcionisanje 

političkog 

sistema 
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 2101- 

0001 

Funkcionisanje 

skupštine 
Funkcionisanjelokalne 

skupstine 

Broj sednica skupštine 

 
7 8 7 7 7 

 2101- 

0002 

Funkcionisanjeizvršni

horgana Funkcionisanjeizvršnihorgana 

Broj sednica izvršnih 

organa 

 

26 26 26 26 26 

 

 

 

Program Naziv Cilja programa/ programska 

aktivnost/projekat 

Indikator Vrednost 

bazna 

( 2016) 

Vredndost 

(2017) 

Vrednost 

(2018) 

Ciljna 

vrednost 

(2019) 

Ciljna 

vrednost 

(2020) 
Progr
am 

 

Progra

mska 

aktivno

st/ 

Projeka

t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2101- 

0002 

Funkcionisanje 

izvršnih organa 

Funkcionisanje izvršnih 

organa 
Bro donetih akata 550 560 560 560 560 

 

0602-

0004 

Opštinsko/gradsko 

pravobranilaštvo 

Zaštita imovinskih prava i 

interesa grada/opštine 

Broj rešenih predmeta 

u odnosu na ukupan 

broj predmeta na 

godišnjem nivou 

113 113 113 113 113 

0501 

 

Program 17. 

Energetska 

efikasnost I 

obnovljivi izvori 

energije 

Smanjenje rashoda za 

energiju 

Ukupni rashodi za 

nabavku energije 

14.000.000,0

0 

20.000.000,

00 

20.000.000,

00 

18.000.000,

00 

18.000.000,

00 

 0501- 

0001 
Energetski menadžer 

 

Uspostavljanje sistema 

eneg.menadžmenta 

Postojanje energetskog 

menadžera 
ne da da da da 
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Na osnovu člana 76. 77. i 78. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 

samouprave, (Sl.gl.RS.broj 21/2016), člana32. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 

RS“ broj 129/2007), člana 37. stav. 1, tačka 7,  Statuta opštine Tutin ( „Službeni list opštine Tutin“ broj 5/15), a na 

prijedlog načelnika Opštinske uprave opštine Tutin, Skupština opštine Tutin na sjednici održanoj dana, 28.12.2017. 

godine donosi  

 

 

KADROVSKI PLAN 

 

o broju zaposlenih u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim 

organizacijama Opštinske uprave Opštine Tutin 

 

I POSTOJEĆI BROJ ZAPOSLENIH 

 

Izabrana i postavlјena lica:   18 (osamnest),   

Opštinska uprava:   (posebne službe I organjizacije)  122 (stodvadestdva) ,  

Opštinsko pravobranilaštvo:   1 (jedan) ,   

Kabinet predsednika:               3 (tri), 

Što je ukupno: 143 (stočetrdesetri)  zaposlena,  na dan _____20.12.______. 2017. godine. 

 

 

Radna mesta  službenika i nameštenika                      

 

Radno mesto Broj izvršilaca 

Položaji u prvoj grupi                   1 1 

Položaji u drugoj grupi 1 1 

Samostalni savetnik 28 23 

Savetnik 48 48 

Mlađi savetnik 1 0 

Saradnik 7 8 

Mlađi saradnik 1 0 

Viši referent 13 19 

Refereent 2 3 

Mlađi referent 1 0 

NAMEŠTENICI 

Prva vrsta radnih mesta 0 0 

Druga vrsta radnih mesta 0 0 

Treća vrsta radnih mesta 0 0 

NAMEŠTENICI 

Četvrta vrsta radnih mesta 2 12 

Peta vrsta radnih mesta 2 4 

UKUPNO   

Radni odnos na određeno vreme                                                   Broj izvršilaca 

(povećan obim posla) 

Samostalni savetnik                                       1 

Savetnik  1 

Mlađi savetnik                                                 0 

Saradnik  0 

Mlađi saradnik                                                 0 

Viši referent  0 

Refereent  0 

Mlađi referent  0 

Prva vrsta radnih mesta                               0 

Druga vrsta radnih mesta                                   0 

Treća vrsta radnih mesta                                   0 

Četvrta vrsta radnih mesta  0 

Peta vrsta radnih mesta                                      0 

Radni odnos na određeno vreme                                                 (u 

kabinetu gradonačelnika, predsednika opštine, predsednka gradske 

  

Broj izvršilaca 
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opštine) 

Samostalni savetnik                                             1 

Savetnik                                                                   1 

Mlađi savetnik                                                       0 

Saradnik  0 

Mlađi saradnik                                                       0 

Viši referent                                                         2 

Refereent  0 

Mlađi referent                                                       0 

Prva vrsta radnih mesta                                      0 

Druga vrsta radnih mesta                                     0 

Treća vrsta radnih mesta                                     0 

Četvrta vrsta radnih mesta  0 

Peta vrsta radnih mesta                                       0 

Pripravnici                                                      

 

 Broj izvršilaca 

Visoka stručna sprema                                            0 

Viša stručna sprema                                              0 

Srednja stručna sprema                                          0 

 

II Planirani broj zaposlenih za 2017/2018. godinu 

 

Radna mesta  službenika i 

nameštenika 

 

 Broj izvršilaca 

Položaji u prvoj grupi  1 

Položaji u drugoj grupi                                1 

Samostalni savetnik                                                        23 

Savetnik                                                                   56 

Mlađi savetnik   0 

Saradnik  0 

Mlađi saradnik  8 

Viši referent  0 

Referent  19 

Mlađi referent                                                  0 

Prva vrsta radnih mesta 0 0 

Druga vrsta radnih mesta 0 0 

Treća vrsta radnih mesta 0 0 

Četvrta vrsta radnih mesta 2 12 

Peta vrsta radnih mesta 12 4 

Radni odnos na određeno vreme  (povećan obim posla) Broj izvršilaca 

Samostalni savetnik  0 

Savetnik                                                                  8  

Mlađi savetnik  0 

Saradnik  2 

Mlađi saradnik  0 

Viši referent  1 

Referent  0 

Mlađi referent  0 

Prva vrsta radnih mesta                         0 

Druga vrsta radnih mesta                        0 

Treća vrsta radnih mesta                        0 

Četvrta vrsta radnih mesta                    0 

Peta vrsta radnih mesta                          0 

Radni odnos na određeno vreme (u kabinetu gradonačelnika, 

predsednika opštine, predsednka gradske opštine) 

Broj izvršilaca 

Samostalni savetnik                                        1 
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Savetnik                                                    1 

Mlađi savetnik                                        0 

Saradnik  0 

Mlađi saradnik                                        0 

Viši referent                                          2 

Refereent  0 

Mlađi referent  0 

Prva vrsta radnih mesta                         0 

Druga vrsta radnih mesta                        0 

Treća vrsta radnih mesta                        0 

Četvrta vrsta radnih mesta                    0 

Peta vrsta radnih mesta                           0 

Pripravnici                                                                                     Broj izvršilaca 

Visoka stručna sprema  0 

Viša stručna sprema  0 

Srednja stručna sprema  0 

 

 

                                                                                      

SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN 

 

      REPUBLIKA SRBIJA              PREDSJEDNIK 

      OPŠTINA TUTIN                   Pajaz Jusufović, s.r. 

      SKUPŠTINA OPŠTINE 

      IBroj : 112-30/2017  

      Dana: 28.12.2017.godine 

 

 

 

Na osnovu  člana 37. Statuta opštine Tutin  („Službeni list opštine Tutin”,broj 5/2015), Skupština opštine 

Tutin na sjednici održanoj dana, 28.12.2017. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU   LOKALNOG  ANTIKORUPCIJSKOG PLANA  (LAP)  

OPŠTINE TUTIN 

 

Član 1.  

 

Usvaja se Lokalni antikorupcijski plan (LAP) opštine Tutin .  

 

Član 2.  

 

Odluku dostaviti Agenciji za borbu protiv korupcije Beograd.  

 

Član 3. 

Ovu Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u  „Službenom listu opštine Tutin“  

 

-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN- 

 

REPUBLIKA SRBIJA     PREDSJEDNIK 

OPŠTINA TUTIN          Pajaz Jusufović, s.r. 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj: 021-3/2017   

Dana, 28.12.2017.godine 
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ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНЕ ТУТИН 

 

Област 1: Усвајање прописа у органима општине Тутин 

Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази процес усвајања различитих 

општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних случајева и ситуација у регулисању међусобних односа и служе за 

остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем правном оквиру, Скупштина општине Тутин је највиши орган који врши основне функције 

локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 - др. закон), доноси прописе и друге опште акте. 

Овим актима, чијим усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја за функционисање локалне 

заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта. 

Процес усвајања прописа у било ком типу представничког органа садржи одређене ризике по остваривање и заштиту јавног интереса, који потичу како од саме 

процедуре усвајања, тако и од њихове садржине и начина на који ће прописи регулисати одређене односе. Најчешћи недостаци у овом процесу су следећи: одсуство 

транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа, усвајање „прописа са одредиштем“ (или „прописа са опредељеним циљем“), односно прописа који се 

доносе под привидом регулисања општег интереса, а за циљ имају остваривање појединачних интереса, као и усвајање прописа са одредбама које садрже ризике за 

настанак корупције, а до које може доћи у њиховој примени. Услед својих специфичности и значаја, сваки од ових појединачних сегмената захтева посебан третман у 

оквиру ЛАП-а. 

 

Циљ 1.1: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Тутин које омогућавају пуну 

транспарентност процеса усвајања прописа 

У тренутку израде ЛАП-а, 

транспарентност процеса 

усвајања прописа је дефинисана 

Статутом и Пословником 

Скупштине, којима је прописано да 

је рад органа општине јаван  

У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити још 

најмање два општа правна акта који ће омогућити 

пуну транспарентност процеса усвајања прописа 

(усвајање акта о областима/врстама прописа за које је 

обавезна јавна расправа приликом доношења прописа и 

усвајање акта о организовању и спровођењу јавних 

расправа). Тиме ће циљана вредност овог индикатора 

бити најмање три општа правна акта у овој области.  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни ресурси Напомене 

1.1.1. Дефинисање 

области/врсте 

Дефинисање 

области/врсте прописа 

Усвојити Одлуку 

Скупштине 

Усвојена Одлука 

Скупштине 

Скупштина 

општине Тутин 

30. jун 2018. 

године 

За спровођење ове 

активности нису 

У процесу 

дефинисања 



SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj  09/2017 

29.12 2017. godine 

 

 

 93 

прописа за које је 

обавезна јавна 

расправа 

приликом 

доношења 

прописа. 

спроведено кроз општи 

акт (Одлука Скупштине 

општине Тутин која 

регулише процес 

јавних расправа) 

општине Тутин  о 

областима/врстама 

прописа за које је 

обавезна јавна 

расправа приликом 

доношења прописа. 

општине Тутин потребни додатни 

ресурси 

области/врсте 

прописа за које је 

обавезна јавна 

расправа 

консултовати 

постојећа законска 

решења о обавезним 

јавним расправама, 

која је могуће и 

потребно 

проширити оним 

областима/врстама 

аката за које ЈЛС 

сматра да је за њих 

потребна 

обавезујућа јавна 

расправа.  

1.1.2. Прописати 

правила 

одржавања јавних 

расправа. 

Правила о одржавању 

јавних расправа 

обухватају следеће 

елементе: објављивање 

позива на јавну 

расправу који садржи 

време трајања јавне 

расправе, форме у 

којим ће се јавна 

расправа организовати 

и текст нацрта прописа 

који је предмет јавне 

расправе; организовање 

најмање једног јавног 

скупа коме присуствује 

заинтересована јавност 

и 

службеник/функционер 

у чијој је надлежности 

област која се регулише 

Усвојити  

Правилник о 

одржавању јавних 

расправа који 

садржи елементе 

наведене у 

индикатору 

испуњености 

(квалитета) мере 

Усвојен  

Правилник о 

одржавању 

јавних расправа 

Скупштина 

општине Тутин 

30. јун 2018. 

године 

За спровођење ове 

активности нису 

потребни додатни 

ресурси 
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предложеним 

прописом; објављивање 

извештаја о јавној 

расправи који садржи 

све предлоге који су 

добијени у току јавне 

расправе и 

информације о 

поступању по 

предлозима уз обавезно 

образложење за 

предлоге који су 

делимично или у 

потпуности одбијени.  

 

Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама којима се спречава усвајање „прописа са опредељеним циљем“, односно „прописа са 

одредиштем“ 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Тутин којима се уводе 

механизми за спречавање усвајања „прописа са опредељеним циљем“, 

односно „прописа са одредиштем“ 

Не постоји акт Допуњен Пословник Скупштине општине Тутин 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни ресурси Напомене 

1.2.1 Успоставити 

обавезу 

пријављивања 

интереса за 

усвајање општих 

аката. 

Јавни функционери 

општине (председник 

општине, 

одборници/чланови 

општинског већа) су 

обавезни да приликом 

учествовања у усвајању 

општих аката известе 

органе Општине и 

јавност о томе да у 

Израда Нацрта 

Измена и допуна 

Пословника 

Скупштине 

општине 

Усвојена Одлука 

о измени и 

допуни 

Пословника 

Скупштине 

општине 

Скупштина 

општине Тутин 

30. јун 2018. 

године 

За спровођење ове 

активности нису 

потребни додатни 

ресурси 

.  
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области на коју се акт 

односи он/она или са 

њим/њом повезана лица 

(у смислу Закона о 

Агенцији за борбу 

против корупције) 

имају приватни интерес 

или корист, осим ако ту 

корист или интерес 

имају као грађани или 

део групе грађана;  

Успостављен јавно 

доступан регистар ових 

пријава; 

1.2.2 Успоставити 

обавезу 

управљања 

пријављеним 

интересима. 

За случајеве 

непријављивања 

интереса, прописане су 

санкције финансијске 

природе које су најмање 

у рангу санкција за 

повреде пословника о 

раду скупштине.У 

процесу успостављања 

регистра дефинисани 

следећи елементи: 

организациона 

јединица/тело у оквиру 

ЈЛС које води регистар; 

начин вођења регистра; 

начин праћења 

извршења обавезе 

пријављивања интереса; 

начин вођења поступка 

због кршења обавезе 

пријављивања; 

објављивање одлука о 

кршењу ових обавеза. 

Израда Нацрта 

Измена и допуна 

Пословника 

Скупштине 

општине  

Усвојена Одлука 

о измени и 

допуни 

Пословника 

Скупштине 

општине 

Скупштина 

општине 

30. јун 2018. 

године 

За спровођење ове 

активности нису 

потребни додатни 

ресурси 
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Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу 

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник 

РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, 

односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих 

дефиниција сукоба интереса.  

Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих случајева уопште доспе до Агенције 

на поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво који ће такве моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати 

на за то предвиђено поступање. 

 

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као 

околности која може водити сукобу интереса. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене/измењене јавне политике на нивоу ЈЛС које омогућавају пуну 

транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних 

функционера или приватног интереса са њима повезаних лица 

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Јавне политике на нивоу општине Тутин у смислу 

доношења општег акта 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.1.1. Успоставити 

обавезу 

пријављивања 

приватних 

интереса јавних 

функционера и 

приватних 

интереса са 

њима повезаних 

лица. 

Јавни функционери 

општине Тутин 

(председник Општине, 

одборници/чланови 

општинског већа 

општине Тутин) су 

обавезни да органу 

општине Тутин 

приликом ступања на 

функцију пријаве своје 

Донети општи акт 

којим се дефинише 

сукоб интереса 

(власништво над 

приватним предузећем 

, чланство у другим 

органима управљања, 

непотизам, кронизам, 

клијентелизам и сл), 

лице којем се 

Донет општи 

акт 

Скупштина 

општине Тутин  

30. септембар 

2018. године 

нису потребни 

ресурси 

/ 
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и за њих повезана лица 

приватне интересе у 

следећем смислу речи: 

власништво над 

предузетничком радњом 

и власништво над 

приватним предузећима, 

као и власничке уделе у 

приватним предузећима; 

чланство у другим 

органима 

управљања/надзора над 

приватним предузећима; 

остале везе и односе са 

субјектима из приватног 

сектора који могу имати 

утицај на вршење јавне 

функције.  

Успостављен јавно 

доступан регистар ових 

пријава;  

пријављује сукоб 

интереса  

2.1.2. Успоставити 

обавезу 

управљања 

пријављеним 

интересима 

јавних 

функционера и 

приватних 

интереса са 

њима повезаних 

лица. 

За случајеве 

непријављивања 

интереса, прописане 

санкције финансијске 

природе које су најмање 

у рангу санкција за 

повреде пословника о 

раду 

скупштине/општинског/

градског већа ЈЛС;  

У процесу 

успостављања регистра 

дефинисани следећи 

елементи: 

организациона 

јединица/тело у оквиру 

Мера се реализује кроз 

реализацију мере 2.1.1.  

Донет акт из 

тачке 2.1.1. 

Скупштина града 

Панчева 

јун 2019. године јун 2019. године / 
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ЈЛС које води регистар; 

начин вођења регистра; 

начин праћења 

извршења обавезе 

пријављивања; начин 

вођења поступка због 

кршења обавезе 

пријављивања; 

објављивање одлука о 

кршењу ових обавеза.  

 

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

 

Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи општине Тутин, као 

и све јавне службе, јавна предузећа и друге организације којима је 

оснивач општина Тутин, закључиле са функционерима (функционерима у 

смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у 

органима општине Тутин (сви уговори осим уговора о раду) 

Омогућен увид у складу са важећим 

законским прописима. 

Објављени уговори  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.2.1. Успоставити 

обавезу органа 

општине Тутин, као 

и свих јавних 

служби, јавних 

предузећа, других 

организација којима 

је оснивач општина 

Тутин, да објаве све 

уговоре које су 

закључили са 

функционерима 

(функционерима у 

смислу Закона о 

Усвајање акта који ће 

регулисати ову 

обавезу;  

Сви уговори 

објављени на 

интернет 

презентацији 

општине Тутин, у 

складу са одредбама 

прописа који 

регулишу заштиту 

података о личности.  

Израда и усвајање 

акта  

Усвојен акт Општинско веће 

општине Тутин 

март 2019. 

године 

нису потребна 

новчана 

средства 

/ 
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Агенцији за борбу 

против корупције) и 

са запосленима у 

органима општине 

Тутин(сви уговори 

осим уговора о раду 

– на пример, 

уговора о делу, 

уговора о 

привременим и 

повременим 

пословима и 

слично).  

 

 

Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

 

Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом интереса 

запослених у органима ЈЛС 

Број окончаних поступака о 

сукобу интереса у односу 

Број окончаних поступака о сукобу интереса у односу 

на број случајева сумње о постојању сукоба интереса 

запослених. 

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активност

и 

Индикатор

и 

активност

и 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене  

2.3.1. Општим актом 

регулисати  материју 

сукоба интереса 

запослених у органима 

општине 

Тутин.(функционерима у 

смислу Закона о 

Агенцији за борбу против 

корупције) и са 

запосленима у органима 

Дефинисана процедура за 

поступање у случајевима 

сумње о постојању сукоба 

интереса;  

Дефинисана процедура за 

пријављивање сумње о 

сукобу интереса; 

Сукоб интереса запослених 

у интерним актима 

општине Тутин дефинисан 

Израда и 

усвајање  

процедура 

Усвојен акт Начелник 

Општинске 

управе општине 

Тутин 

март 2019. 

године 

нису потребна 

новчана 

средства 

/  
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општине Тутин (сви 

уговори осим уговора о 

раду – на пример, 

уговора о делу, уговора о 

привременим и 

повременим пословима и 

слично).  

као тежа повреда радне 

обавезе; 

2.3.2 Именовати тело за 

примену правила о 

сукобу интереса 

запослених у органима 

општине Тутин. 

Дефинисан састав тела; 

Дефинисана процедура за 

избор чланова тела. 

Израда 

процедуре за 

избор тела и 

именовање 

чланова тела 

Усвојена 

процедура и 

именовано 

тело 

Општинско веће 

општине Тутин 

јун 2018. Обезбеђени 

кадровски и 

материјални 

услови за рад 

тела;  

Спроведена 

обука чланова 

тела.  

/  

2.3.3 Успоставити 

координацију и 

механизам извештавања о 

управљању сукобом 

интереса између лица 

именованог за примену 

правила о сукобу 

интереса запослених у 

органима општине Тутин 

и тела за праћење 

примене ЛАП-а. 

Успостављена процедура 

извештавања о случајевима 

о којима је одлучивало 

тело; 

Објављени извештаји о 

раду тела.  

Израда и 

усвајање  

процедуре 

извештавањ

а и 

објављивање 

извештаја о 

раду тела 

Усвојена 

процедура и 

објављени 

извештаји 

Тело за примену 

правила о сукобу 

интереса 

запослених у 

органима 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана 

средства 

/  

2.3.4 Организација обуке 

запослених у општинској 

управи општине Тутин у 

области етике и 

интегритета 

Спроведена обука  Организациј

а обуке 

 

Израда 

програма 

обуке 

Број лица 

који су 

похађали 

обуку 

Начелник 

општинске управе 

Општине Тутин 

Континуирано до 

децембра 2018. 

нису потребна 

новчана 

средства 

/  
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Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа 

града Панчева 

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа општине Тутин омогућава се разоткривање и 

санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну улогу, јер њихово постојање одвраћа потенцијалне 

актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који 

не морају увек имати везе са корупцијом, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање. Осим тога, заштита свих лица која пријављују 

сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу. 

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 

128/2014), који се примењује од 1. јуна 2015. године. Према чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има 

обавезу да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу 

против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених о правима и обавезама које 

проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава 

сумње на корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим интерним антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност 

адекватној и суштинској примени постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача. 

 

Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа 

општине Тутин 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност индикатора 

Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона 

о заштити узбуњивача.  

Број окончаних поступака о сукобу 

интереса у односу 

Број окончаних поступака о сукобу интереса у односу на 

број случајева сумње о постојању сукоба интереса 

запослених. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

3.1.1. Успоставити 

механизам за 

праћење примене 

Закона о заштити 

узбуњивача.  

Успостављена обавеза 

извештавања о примени 

интерног акта који се 

односи на поступак 

унутрашњег 

узбуњивања и 

поступања по пријавама 

узбуњивача; 

Успостављена обавеза 

Израда извештаја о 

примени интерног 

акта, 

Измена интерног 

акта у делу који се 

односи на увођење 

обавезе објављивања 

извештаја.  

Израђен и 

објављен 

извештај  

Начелник 

општинске управе 

Општине Тутин и 

лице задужeно за 

пријем и 

поступање по 

пријавама 

узбуњивача 

30. јун 2018. нису потребна 

новчана 

средства 

Мера представља 

унапређење 

поступања по 

пријавама 

узбуњивача 
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објављивања 

извештаја/делова 

извештаја о примени 

интерног акта који се 

односи на поступак 

унутрашњег 

узбуњивања и 

поступања по пријавама 

узбуњивача, у складу са 

прописима који 

регулишу заштиту 

података о личности.  

 

 

Област 4: Однос између општине Тутин и јавних служби, јавних предузећа и других организација које општина Тутин оснива и делом или у потпуности 

финансира и контролише 

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних предузећа, којима поверавају 

вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима 

заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба 

да регулишу и са становишта антикорупцијских механизама. 

Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим случајевима, ови субјекти 

постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени чињеницом да се један део ових органа финансира из 

сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а неретко представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову 

(не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине области од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један 

део управљања и контроле врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим областима често 

резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што ствара повољне околности за корупцију, нарочито 

„политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и мере за регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање 

она одговорна. 

Овај део Модела ЛАП-а је подељен на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним оквиром знатно већу пажњу 

посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа у случају јавних предузећа него других органа које ЈЛС 

оснива, пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део Модела односи се на ризике од корупције који настају на релацији између ЈЛС и других 

органа јавне власти, који не припадају јавним предузећима, а који чини широк спектар јавних служби, установа и организација на локалном нивоу. Један део мера који је 

заједнички за оба типа органа јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола) биће дат у другом делу који се односи на све органе јавне власти. 

 

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу. 
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Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Тутин које смањују постојећа 

дискрециона овлашћења, успостављају критеријуме за доношење одлука, 

јачају систем контроле и повећавају транспареннтост у управљању 

јавним предузећима на локалном нивоу.  

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Јавне политике на нивоу општине Тутин 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

4.1.1. Прописати услове 

и критеријуме за 

именовање 

чланова Комисије 

за спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа 

Усвојен акт којим се 

прописују услови и 

критеријуми за 

именовање чланова 

Комисије за 

спровођење конкурса 

за избор 

Измена одлуке којом 

се регулише 

поступак именовања 

директора ЈП и ЈКП 

Измењена одлука  Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2017. 

године 

нису потребна 

новчана средства 

/ 

4.1.2 Прописати 

поступак и рок за 

разматрање, 

односно давање 

сагласности на 

програм 

пословања јавног 

предузећа.  

Усвојен интерни акт 

којим се:  

Прописују поступак и 

рок за разматрање, 

односно давање 

сагласности на 

програм пословања 

јавног предузећа; 

Прописује 

критеријуме за 

доношење годишњег 

програма пословања за 

период на који се 

односи привремено 

финансирање;  

Одређује поступак и 

рокове за разматрање, 

односно давање 

Формирање радне 

групе за израду 

интерног акта; 

израда акта 

Формирана 

радна група и 

израђен акт 

Председник 

Општине Тутин  

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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сагласности на 

програм пословања;  

Уводе ограничења за 

трошкове помоћи, 

спортских активности, 

пропаганде и 

репрезентације;  

Дефинишу 

стратешки интереси 

и битне промене 

околности за измену 

програма пословања 

које су 

карактеристичне за 

конкретну локалну 

заједницу; 

Предвиђају санкцију 

уколико органи ЈП не 

доставе програм 

пословања  скупштини 

општине Тутин у 

законски прописаном 

року. 

4.1.3 Додатно 

прецизирати 

овлашћења 

оснивача да у 

случају поремећаја 

у пословању јавног 

предузећа 

надлежни орган 

општине Тутин 

предузима мере 

којима ће се 

обезбедити услови 

за несметано 

обављање 

Усвојен интерни акт 

којим се, у складу са 

нормама финансијско-

материјалног 

пословања,  дефинише 

шта се сматра 

поремећајем у 

пословању, чиме се 

уводи извесност и у 

поступање јавних 

предузећа (сазнање о 

томе које врсте 

поремећаја могу 

произвести одређене 

Формирање радне 

групе за израду 

интерног акта; 

израда акта 

Формирана 

радна група и 

израђен акт 

Председник 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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делатности од 

општег интереса. 

последице, односно 

поступање оснивача 

према њима) и 

локалне самоуправе 

(када се реагује како 

би се обезбедила 

заштита јавног 

интереса);  

Осим тога, интерни 

акт треба да дефинише 

и које су то мере 

којима ће надлежни 

орган ЈЛС обезбедити 

услови за несметано 

обављање делатности 

од општег интереса. 

 

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које оснива ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују транспарентност 

и одговорност у раду, избору руководилаца, праћењу рада и учинака и 

финансијску контролу свих јавних служби, јавних предузећа и других 

организација које ЈЛС оснива. 

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Јавне политике на нивоу општине Тутин 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

4.1.1. Успоставити 

механизме 

одговорности 

руководилаца и 

чланова 

управљачких и 

надзорних тела 

свих јавних 

Усвојена јединствена 

и обавезујућа 

методологија 

извештавања о раду за 

сва јавна предузећа, 

установе, органе и 

организације које 

оснива општина 

Израда јединствене 

методологије 

извештавања о раду  

Израђена 

методологија 

 Општинска 

управа Општине 

Тутин 

децембар 2019. 

године 

нису потребна 

новчана средства 

/ 
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служби, јавних 

предузећа и 

других 

организација које 

оснива општине 

Тутин.  

Тутин;  

Успостављена пракса 

редовног јавног 

представљања и 

расправљања о 

резултатима рада и 

учинцима јавних 

предузећа, установа, 

органа и организација 

које оснива општина 

Тутин;  

Успостављена пракса 

објављивања 

закључака са јавних 

расправа.  

 

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије 

Опис области:  Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из јавног и приватног сектора, 

ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног 

значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који 

из различитих разлога, потреба и оправданости у реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити 

међу партнерима.  

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврсисходни и да имају за циљ остваривање појединачних или приватних интереса 

на штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области. Значај овог питања препознат је и приликом доношења Националне 

стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење. 

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвојен је 2011 године. Њиме се уређују услови и 

начин израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за предлагање и реализацију ових пројеката; права и обавезе 

јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин 

давања концесије, предмет концесије, субјекти надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима 

доделе јавних уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената концесије, односно за 

концесију. 

Имајући у виду чињеницу да општина Тутин као јавно тело може бити партнери у ЈПП, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне механизме 

којима би се на локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој области. Закон и подзаконска акта предвиђају различите системе контроле, као 

и значајну улогу Комисије за ЈПП – без обзира на то, сваки јавни партнер, односно град панчево у овом случају, има значајна овлашћења у иницирању, процени и 

одобравању пројеката, као и у процесу контроле уговора за ЈПП, па је кроз ЛАП потребно увести одређене мере за отклањање ризика у овој области.  
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Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Тутин које обезбеђују 

отклањање ризика од корупције у примени прописа у области јавно 

приватних партнерстава 

У тренутку израде ЛАП-а,не 

постоје адекватни интерни и 

нституционални механизми којима 

би се на нивоу општине отклонили 

ризици од корупције  

У периоду спровођењ ЛАП-а потребно је усвојити још 

најмање два правилника и један закључак од стране 

Општинског већа који ће омогућити отклањање ризика 

од корупције у примени прописа у области јавно 

приватних партнерстава. Два правилника се односе на 

рад пројектног тима, а закључак на дефинисање 

специфичних области које могу бити предмет ЈПП 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

5.1.1. Дефинисати 

локално 

специфичне 

области које 

могу бити 

предмет ЈПП 

Усвојен интерни акт 

којим се дефинишу 

локално специфичне 

области које могу бити 

предмет ЈПП у складу са 

потребама локалног 

становништва. 

Усвојити Закључак 

општинског већа 

Усвојен 

Закључак ОВ 

Председник ОВ – 

председник 

Општине 

31.децембар  

2017. 

Нису потребни 

додатни ресурси 

 

5.1.2. Дефинисати 

услове и 

критеријуме у 

погледу 

именовања 

лица која чине 

пројектни тим 

који припрема 

предлог 

пројекта ЈПП, 

израђује 

конкурсну 

документацију 

и предузима све 

остале радње 

Усвојен интерни акт 

којим се прописују 

услови и критеријуми у 

погледу именовања 

лица која чине 

пројектни тим који 

припрема предлог 

пројекта ЈПП, израђује 

конкурсну 

документацију и 

предузима све остале 

радње које претходе 

поступку избора 

приватног партнера    

Усвојити Правилник 

који дефинише 

услове и 

критеријуме у 

погледу именовања 

лица која чине 

пројектни тим који 

припрема предлог 

пројекта ЈПП,од 

стране општинског 

већа 

Усвојен 

Правилник од 

стране ОВ 

Председник ОВ – 

председник 

Општине 

30. јун .2018. Нису потребни 

додатни ресурси 
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које претходе 

поступку 

избора 

приватног 

партнера    

5.1.3 Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса лица 

која чине 

пројектни тим 

описан у 

претходној 

мери.  

Потписивање изјаве о 

непостојању приватног 

интереса у вези са 

партнером;  

Успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса;  

Прописивање 

одговорности за члана 

стручног тима за кога се 

утврди да је био у 

сукобу интереса;  

Успостављање 

института поништавања 

одлука за које се утврди 

да су донете у 

околностима сукоба 

интереса.  

Елементе 

управљања сукобом 

интереса лица која 

чине пројектни тим 

из тачке 5.1.2 

прецизирати у 

Правилнику из  исте 

тачке 

Усвојен 

Правилник од 

стране ОВ 

Председник ОВ – 

председник 

Општине 

30. јун .2018. Нису потребни 

додатни ресурси 

 

5.1.4 Прописати 

интерну 

организациону 

процедуру 

спровођења 

надзора над 

реализацијом 

јавних уговора.  

Усвојен интерни акт 

којим се прописује 

интерна организациона 

процедура спровођења 

надзора над 

реализацијом јавних 

уговора. 

Усвојити Правилник 

од стране 

општинског већа 

Усвојен 

Правилник од 

стране ОВ 

Председник ОВ – 

председник 

Општине 

31.децембар  

2018. 

Нису потребни 

додатни ресурси 

 

 

Област 6: Управљање јавном својином Општине Тутин 

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), општина Тутин је један од титулара јавне 
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својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност располагања, прибављања и надзора над јавном својином, што представља сложену и одговорну 

надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се 

јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико 

својински односи између различитих нивоа власти још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменутим законом град Панчево релативно тек од скоро, од 2011. 

године, омогућено располагање сопственом имовином. 

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес утврђивања јавне својине, 

усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси располагања, прибављања и надзора над јавном својином која је дата 

на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност 

општине Тутин. Отуда се оправдано поставља питање да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно. 

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара јавне својине представља 

један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар непокретности у јавној својини успостављен је кроз 

апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који је и општина Тутин дужан да уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној 

својини. Законом, међутим, није прописано да је овај централни регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то 

што Закон не спречава ЈЛС да формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати транспарентност 

управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која 

су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање регистара јавне својине, регистара јавне својине дате 

на располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и 

тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и 

јавно објављивање на адекватне начине, услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна и 

мора обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп. 

Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба набављена за потребе робних резерви 

представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним 

резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу, зависно  од својих потреба и могућности, 

образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3, став 3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати 

мере којим ће се ова област детаљно регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: 

процедура набавке роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које 

поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем контроле. 

 

Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују одговорно 

управљање јавном својином ЈЛС 

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Унапређење јавних политике на нивоу општине Тутин 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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(квалитета) мере 

6.1.1 Општим актoм 

регулисати начин 

на који се 

средства у јавној 

својини могу 

улагати у капитал 

јавног предузећа 

и друштва 

капитала, пренос 

права коришћења 

јавне својине 

којом располаже 

другим 

установама и 

организацијама 

чији је оснивач 

процедуре 

стицања и 

располагања 

имовином у 

својини општина 

Тутин. 

Општи акт треба да 

садржи  

oбавезу и начин 

објављивања јавних 

позива за стицање и 

располагање 

имовином у јавној 

својини;  

Прописивање услова, 

критеријума и 

процедуре за отуђење 

или давање јавне 

својине на коришћење 

другим лицима;  

Прописивање 

механизма контроле 

стања јавне својине;  

Прописивање 

одговорности и 

санкција за кршење 

одредаба из општег 

акта. 

Формирање радне 

групе за израду 

општег акта,   

израда акта 

Формирана 

радна група 

Скупштина 

општине Тутин 

30. јун 2018. 

године 

Нису потребни 

додатни ресурси 

/ 

6.1.2 Успоставити 

регистар јавне 

својине општине 

Тутин. 

Осим регистра јавне 

својине, потребно је 

одредити тело/службу 

или лице које је 

одговорно за вођење 

регистра јавне својине, 

процедуру вођења 

регистра, као и 

обавезу његовог 

редовног ажурирања.  

Формирање Тима за 

успостављање 

регистра 

Формиран Тим  Начелник 

општинске управе 

општине Тутин 

30. јун 2018. 

године 

Нису потребни 

додатни ресурси 

/ 

6.1.3 Обезбедити 

јавност регистра 

Објављен регистар 

јавне својине општине 

Одредити одговорно 

лице за праћење 

Именовано лице Начелник 

општинске управе 

30. децембар 

2018. године 

Нису потребни 

додатни ресурси 

/ 
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јавне својине 

општине Тутин.   

Тутин  на интернет 

презентацији;  

Регистар треба да 

садржи и информације 

о јавној својини датој 

на располагање 

другим лицима, 

корисницима имовине 

дате у 

закуп/коришћење, 

податке о субјектима 

којима је због 

злоупотреба одузето 

право 

закупа/коришћења и 

тако даље.  

редовног 

ажурирања и 

објављивања 

регистра јавне 

својине општине 

Тутин. 

општине Тутин 

6.1.4 Унапредити 

правни оквир 

који се односи на 

рад Комисије за 

давање у закуп 

јавне својине.  

Интерни акт о раду 

Комисије, између 

осталог, треба да 

садржи следеће 

елементе:  

Прописати обавезу да, 

у сваком конкретном 

случају, чланови 

комисије потписују 

изјаву да немају 

приватни интерес у 

вези са подносиоцима 

захтева/закупца који 

конкурише за давање 

јавне својине у закуп; 

Прописати 

одговорност за члана 

комисије за ког се 

утврди да је био у 

сукобу интереса. 

Формирање Тима за 

израду Пословника о 

раду Комисије 

 

Израда Пословника 

о раду Комисије 

Формиран Tим Комисије којима 

је надлежност 

спровођење 

поступка 

располагања 

јавном својином и 

организациона 

јединица 

Општинске 

управе  која 

пружа стручну и 

организациону 

техничку подршку 

Комисији 

30. јун 2018. 

године 

Нису потребни 

додатни ресурси 

/ 
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Област 7: Управљање донацијама које прима општина Тутин 

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон) 

прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе могу примати донацијe у роби (осим дувана и 

дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није 

уређен низ питања са становишта спречавања корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; 

прописивања услова за давање донација органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; 

утврђивање контролних механизама за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација у 

сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим 

донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти 

који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен 

положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не 

мора производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који као правно лице 

прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање 

органа у односу према даваоцима донација. 

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, које би требало да отклоне 

уочене ризике. Међутим, с обзиром на то да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће оне почети да се примењују, ЈЛС могу 

својим интерним актима да предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз 

давање, односно кроз пријем донација. У том смислу речи, могуће је интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и 

исплативости донација ЈЛС, као и механизама за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да 

ли у сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са собом неке прикривене трошкове, који превазилазе вредност саме донације, као и да ли се средства из донација 

наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као прималац донације дужан да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој интернет 

презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао 

податке о свим донацијама општини Тутин и њиховом коришћењу, чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском 

нивоу.  

 

Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа општине Тутин  кроз давање донација 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за 

отклањање околности и могућности утицаја на рад органа ЈЛС кроз 

давање донација 

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Јавне политике на нивоу општине Тутин 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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7.1.1. Прописати обавезу 

претходног 

утврђивања 

оправданости и 

исплативости 

донација које 

прима општина 

Тутин. 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

да се пре пријема 

донације изради 

анализа оправданости 

донација које прима 

општина 

Тутин(утвђивање да 

ли општина Тутин у 

датом тренутку има 

потребу за конкретном 

донацијом, без обзира 

на њен карактер);  

Осим оправданости 

донације, анализа 

треба да утврди и 

исплативост донације, 

односно да ли у 

донацији постоје 

прикривени трошкови 

који превазилазе или у 

будућности могу да 

превазиђу вредност 

саме донације, а који 

могу неоправдано и 

непотребно да 

повећају трошкове 

њеног коришћења.  

Интерни акт треба 

да предвиди обавезу 

одбијања донације 

уколико се утврди да 

она није оправдана или 

да није исплатива, 

односно да садржи 

прикривене трошкове.   

Формирање радне 

групе за израду 

интерног акта, 

израда акта 

Формирана 

радна група и 

израђен акт 

Председник 

Општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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7.1.2. Прописати обавезу 

претходног 

утврђивања да ли 

постоји 

потенцијални, 

перципирани или 

стварни сукоб 

интереса приликом 

пријема донације.  

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

да се пре пријема 

донације утврди да ли 

се давалац донације 

(без обзира да ли је 

правно или физичко 

лице) налази у 

специфичном односу и 

положају у односу на 

ЈЛС у смислу да: 

▪ ЈЛС врши 

контролу и надзор 

над радом донатора;  

▪ Донатор пред 

службама и органима 

општине Тутин 

остварује предвиђена 

права и испуњава 

прописане обавезе;  

▪ Донатор 

представља повезано 

лице са неким јавним 

функционером ЈЛС.  

Интерни акт треба да 

предвиди обавезу 

одбијања донације 

уколико се утврди да 

постоје елементи 

сукоба интереса у 

односу између 

даваоца донације и 

ЈЛС.   

Формирање радне 

групе за израду 

интерног акта, 

израда акта 

Формирана 

радна група и 

израђен акт 

Председник 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

7.1.3. Прописати обавезу 

праћења наменског 

коришћења 

средстава из 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

праћења наменског 

коришћења средстава 

Формирање радне 

групе за израду 

интерног акта, 

израда акта 

Формирана 

радна група и 

израђен акт 

Председник 

Општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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донација.  из донација.  

7.1.4. Прописати обавезу 

израде и 

објављивања 

извештаја о 

реализацији 

донације 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

израде извештаја о 

реализацији донације; 

Извештај о 

реализацији донације 

се благовремено 

објављује на интернет 

презентацији општине 

Тутин. 

Формирање радне 

групе за израду 

интерног акта, 

израда акта 

Формирана 

радна група и 

израђен акт 

Председник 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 

7.1.5. Прописати обавезу 

формирања 

јединственог 

јавног регистра 

који би садржао 

податке о свим 

донацијама 

општине Тутин и 

њиховом 

коришћењу. 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

формирања 

јединственог јавног 

регистра, као 

електронске базе 

података, који би 

садржао податке о 

свим донацијама 

општине Тутин и 

њиховом коришћењу; 

Јединствени јавни 

регистар донација се 

редовно ажурира на 

интернет презентацији 

општине Тутин.  

Формирање радне 

групе за израду 

интерног акта, 

израда акта 

Формирана 

радна група и 

израђен акт 

    

 

Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС 

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у којима постоји „двострана 

комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев 

са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се 

пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља 

дискрециона овлашћења службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и документације, па и 

са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако нерегулисаним процедурама остварује 
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потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у 

томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да 

буде израда упутства/плана пописа ових процедура у појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура 

одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења дискреције службеника, 

односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова, израде додатних упутстава и образаца и слично. 

Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих, заинтересованих лица (којих често нема у 

оваквој врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би биле упознате са предметом) или интерно, од руководилаца или неке 

друге инстанце (јер се углавном сматра да за тим или нема потребе или нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну 

документацију, а да се одлучи позитивно и у њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим 

коруптивним механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од стране 

руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је важно да ова врста 

контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника.  

 

Циљ 8.1. Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Измењен правни оквир из надлежности oпштине Тутин у правцу 

додатног отклањања ризика од корупције у административним 

процедурама.  

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин, а за које ће се израдити 

анализа ризика од корупције у 

администартивним процедурама 

Измењене јавне политике на нивоу општине Тутин 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

8.1.1. Спровести анализу 

потреба, 

могућности и 

оправданости 

додатног 

отклањања ризика 

од корупције у 

административним 

процедурама чије 

је регулисање у 

надлежности 

општине Тутин.  

Анализа потреба, 

могућности и 

оправданости 

додатног отклањања 

ризика од корупције у 

административним 

процедурама чије је 

регулисање у 

надлежности општине 

Тутин треба да узме у 

обзир следеће:  

Да ли постоје 

Формирање радне 

групе за израду 

анализе потреба, 

могућности и 

оправданости 

додатног 

отклањања ризика 

од корупције у 

административним 

процедурама чије је 

регулисање у 

надлежности 

Формирана 

радна група и 

израђене анализе 

Председник 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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административне 

процедуре за које је 

могуће додатно 

смањити, односно 

ограничити 

дискрецију 

службеника, односно 

да ли је потребно 

додатно прецизирати 

постојеће или 

успоставити додатне 

критеријуме за 

одлучивање;  

Прецизирати рокове, 

израдити додатна 

упутства и обрасце.  

општине Тутин.  

8.1.2. Отклонити ризике 

од корупције у 

административним 

процедурама чије 

је регулисање у 

надлежности ЈЛС, 

у складу са 

резултатима 

анализе потреба, 

могућности и 

оправданости.  

У складу са анализом, 

сачињен план и 

програм усвајања или 

измене правних аката 

који су у надлежности 

општине Тутин, а чије 

усвајање или измена 

треба да резултира 

отклањањем ризика од 

корупције у 

административним 

процедурама чије је 

регулисање у 

надлежности општине 

Тутин; 

Спроведена измена 

правних аката; 

Измењене 

административне 

процедуре и 

ажуриране у регистру. 

Сачињен план и 

програм усвајања 

или измене правних 

аката који су у 

надлежности 

општине Тутин, а 

чије усвајање или 

измена треба да 

резултира 

отклањањем ризика 

од корупције у 

административним 

процедурама чије је 

регулисање у 

надлежности 

општине Тутин; 

Спроведена измена 

правних аката; 

Измењене 

административне 

процедуре и 

Измењене 

административн

е процедуре и 

ажуриране у 

регистру 

Радна група децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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ажуриране у 

регистру. 

 

 

Циљ 8.2.Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга општине Тутин 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле 

спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза 

корисника услуга општине Тутин 

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин које подлежу контроли 

према интерној процедури која ће 

бити донета 

Јавне политике на нивоу општине Тутин које подлежу 

контроли према интерној процедури 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

8.2.1. Усвојити интерни 

акт којим се 

регулишу 

процедуре 

контроле 

спровођења 

административних 

процедура за 

остваривање права 

и обавеза 

корисника услуга 

ЈЛС кроз контролу 

предмета. 

Акт треба да садржи 

следеће елементе; 

методологију одабира 

броја/врсте/типа 

предмета који ће бити 

контролисан, у складу 

са њиховим бројем, 

бројем службеника 

који их обрађују, 

расположивим 

капацитетима 

контроле и слично; 

Методологија треба да 

осигура редовност, 

периодичност и 

насумичност у 

одабиру предмета за 

контролу, како би се 

избегле злоупотребе у 

самом спровођењу 

контроле.  

Формирање радне 

групе за израду  

интерног акта којим се 

регулишу процедуре 

контроле спровођења 

административних 

процедура за 

остваривање права и 

обавеза корисника 

услуга општине Тутин 

кроз контролу 

предмета. 

Формирана 

радна група и 

израђене 

анализе 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Тутин  

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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8.2.2. У складу са 

интерним актом, 

усвојити годишњи 

план и програм 

контроле 

предмета.  

Усвојен план и 

програм контроле. 

Израда плана и 

програма контроле 

предмета 

Израђен план и 

програм 

контроле 

предмета 

Начелник 

општинске 

управе општине 

Тутин  

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

8.2.3. У складу са 

интерним актом, 

израдити и 

објавити извештај 

о спроведеној  

контроли.  

Извештај о 

спроведеној контроли 

треба да буде 

доступан у органима 

ЈЛС, као и јавности, у 

складу са прописима 

који обезбеђују 

заштиту података о 

личности.  

У случајевима 

утврђених 

неправилности и 

злоупотреба, резултат 

контроле треба да 

буде и даље 

поступање у 

конкретним 

појединачним 

случајевима 

(покретање 

дисциплинске, 

прекршајне, кривичне 

и друге одговорности).  

Израда и објава 

извештаја о 

спроведеној  

контроли.  

Израђен и 

објављен 

извештај о 

спроведеној 

контроли 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Тутин  

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

 

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група 

Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год да се ти ресурси 

огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном становништву, посебно 

становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у 

рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква 

врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са 
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специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди 

механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који регулишу процес доделе 

средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и 

контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће 

бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих 

друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових 

субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и трошења 

додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба да буде и повезивање и боља 

координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва. 

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир на нивоу ЈЛС 

који регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са становишта ризика од корупције. 

Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, 

чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право 

одговарајуће жалбе, односно вишестепеност у доношењу коначне одлуке. 

 

Циљ 9.1. Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа општине Тутин у процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за 

које се спроводи додела помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује 

додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима 

ЈЛС или са другим документима који јединици локалне самоуправе 

прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака. 

Програми циљних група за које се 

организује додела помоћи који су 

усаглашени са стратешким 

документима општине Тутин или са 

другим документима који општини 

Тутин прописују обавезе да 

спроводи овакве врсте поступака у 

односу на укупан број програма 

и/или циљних група за које се 

програми организују 

Број организација цивилног друштва (ОЦД)/других 

актера са којима постоји сарадња у овој надлежности за 

које се организује додела помоћи који су усаглашени са 

стратешким документима општине Тутин или са другим 

документима који општини Тутин прописују обавезе да 

спроводи овакве врсте поступака у односу на укупан број 

програма и/или циљних група за које се програми 

организују 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.1.1. Спровести анализу 

усаглашености 

програма за доделу 

Спроведена анализа 

која треба да утврди 

да ли су досадашњи 

Формирање тима за 

израду анализа  

Израђене анализе  Председник 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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помоћи са 

стратешким и 

развојним 

документима 

општине Тутин 

или са другим 

прописима/докуме

нтима на 

националном 

нивоу који 

општини Тутин 

прописују обавезе 

да спроводи овакве 

врсте програма. 

програми за доделу 

помоћи усаглашени са 

стратешким и 

развојним 

документима општине 

Тутин или са другим 

прописима/документи

ма који општини 

Тутин прописују 

обавезе да спроводи 

овакве врсте 

поступака 

9.1.2. Успоставити 

обавезу да се сви 

програми за 

доделу помоћи 

усагласе са 

стратешким и 

развојним 

документима 

општине Тутин 

или са другим 

прописима/докуме

нтима који 

општини Тутин 

прописују обавезе 

да спроводи овакве 

врсте програма 

Обавеза треба да буде 

прописана на начин да 

се свака одлука о 

спровођењу програма 

за доделу помоћи, 

осим на посебна 

правна акта , позива и 

на стратешка и 

развојна документа 

општине Тутин или на 

друге 

прописе/документа 

који општини Тутин 

прописују обавезе да 

спроводи овакве врсте 

програма. 

Уаглашавање 

програма за доделу 

помоћи са 

стратешким и 

развојним 

документима 

општине Тутин или 

са другим 

прописима/документ

има који општини 

Тутин прописују 

обавезе да спроводи 

овакве врсте 

програма 

Усаглашени 

програми 

Председник 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

 

 

Циљ 9.2. Општина Тутин на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу  боље координације у 

процесу доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 



SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj  09/2017 

29.12 2017. godine 

 

 

 122 

Успостављена и формализована сарадња са организацијама цивилног друштва 

(ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу 

доделе помоћи 

Организације цивилног друштва 

(ОЦД)/других актера са којима 

постоји сарадња у овој надлежности 

Јачање сарадње са Организацијама цивилног друштва 

(ОЦД)/других актера са којима постоји сарадња у овој 

надлежности 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.2.1. Прописати обавезу 

укључивања 

организација 

цивилног друштва 

(ОЦД)/других 

актера у процес 

припреме, 

спровођења и 

контроле програма 

за доделу помоћи.  

Идентификоване 

организације цивилног 

друштва (ОЦД)/други 

актери који су 

релевантни за 

одређене програме 

доделе помоћи, 

односно за одређене 

циљне групе; 

Потписани споразуми 

о сарадњи/други 

видови формализације 

сарадње између 

општине Тутин и 

ОЦД/других актера 

који подразумевају 

дефинисање 

међусобних права и 

обавеза; 

Споразуми о 

сарадњи/други видови 

формализације 

сарадње садрже 

обавезу 

укључивања/консулто

вања ОЦД/других 

актера у процес 

дефинисања услова, 

критеријума и мерила, 

учешће у пријему 

Приликом 

расписивања конкурса 

за програме за доделу 

помоћи уврстити у 

јавни позив и одабир 

ОЦД која ће вршити 

контролу реализације 

програма за доделу 

помоћи  

Одабрана ОЦД 

по наведеном 

конкурсу и 

формализована 

сарадња између 

општине Тутин и 

ОЦД 

Председник 

општине Тутин 

децембар 2018. Буџет општине 

Тутин 

/ 
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захтева/пријава на 

конкурс и учешће у 

контроли програма.  

 

Циљ 9.3. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима доделе помоћи Карактер мера за управљање сукобом 

интереса у овој области, у складу са 

индикатором испуњености 

(квалитета) мере 

Карактер мера за управљање сукобом интереса, у 

складу са индикатором испуњености (квалитета) 

мере 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.3.1. Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом интереса 

чланова комисија 

и/или лица 

(службеника) који 

спроводе поступке 

за доделу помоћи 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће:  

Потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса/са лицима 

која подносе захтеве;  

Успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса;  

Прописивање 

одговорност за члана 

комисије/лица 

(службеника) за кога 

се утврди да је био у 

сукобу интереса;  

Успостављање 

Утврђиваље елемената 

управљања сукобом 

интереса  у вези са 

учесницима 

конкурса/са лицима 

која подносе захтеве; 

Донети општи 

акт којим се 

дефинише сукоб 

интереса 

(власништво над 

приватним 

предузећем , 

чланство у 

другим органима 

управљања, 

непотизам, 

кронизам, 

клијентелизам и 

сл), лице којем се 

пријављује сукоб 

интереса - веза 

2.1.1 

Донет општи акт Скупштина 

општине 

Тутин  

јун 2019. године нису потребни 

ресурси 
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института 

поништавања одлука 

за које се утврди да су 

донете у околностима 

сукоба интереса.  

 

Област  10: Додела средстава из буџета општине Тутин за остваривање јавних интереса локалне заједнице 

Опис области: Осим претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и подршку лицима која због 

личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из својих буџета, по разним основама, врше и ре-алокацију 

средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако 

давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и 

злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке ЈЛС.  

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програмa од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно 

ресорима, ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у 

претходним годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, 

изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се средства 

из јавних извора намењена удружењима грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе стране овог процеса (представника 

удружења и представника органа који располажу средствима). Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспаретности 

целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених механизама“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и 

корупције. 

Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз суфинансирање 

пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 i 12/16 - 

аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). 

Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, 

на прави начин расписују и спроводе јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или 

за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или одређених медија по различитим основама блиских појединцима или органима ЈЛС. Због велике 

важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЛАП-овима да посвете овој 

области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.   

  

Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује 

додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима 

Програми циљних група за које се 

организује додела помоћи који су 

Број организација цивилног друштва (ОЦД)/других 

актера са којима постоји сарадња у овој надлежности за 
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ЈЛС или са другим документима који јединици локалне самоуправе 

прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака. 

усаглашени са стратешким 

документима општине Тутин или са 

другим документима који општини 

Тутин прописују обавезе да 

спроводи овакве врсте поступака у 

односу на укупан број програма 

и/или циљних група за које се 

програми организују 

које се организује додела помоћи који су усаглашени са 

стратешким документима општине Тутин или са другим 

документима који општини Тутин прописују обавезе да 

спроводи овакве врсте поступака у односу на укупан број 

програма и/или циљних група за које се програми 

организују 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

10.1.1. Дефинисати јавни 

интерес у 

области јавног 

информисања 

који је у складу 

са 

специфичностима 

локалне 

заједнице кроз 

израду акционог 

плана 

унапређења 

јавног 

информисања 

општине Тутин 

Усвојен акциони план 

за унапређење јавног 

информисања 

општине Тутин 

Формирање радне 

групе и израда плана 

Израђен и усвојен 

план за 

унапређење 

јавног 

информисања 

општине Тутин 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. Нису потребна 

новчана средства 

/ 

 

Област 11: Инспекцијски надзор 

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу адекватног остваривања и 

заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења 

има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о 

инспекцијском надзору1 који је усвојен 2015. године. Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може 

настати потенцијално има озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу 

                                                           
1 
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инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу вршити 

они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања. 

Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског надзора и то како у 

изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да 

самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном 

антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и 

унутрашња контрола инспекцијског надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС. 

 

Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу општине Тутин које 

прописују обавезе општини Тутин да врше процену ризика и учесталост 

вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје 

изворне надлежности, као и обавезе да врше процену посебних ризика, 

који су специфични за сваку локалну заједницу;  

Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.  

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Јавне политике на нивоу општине Тутин 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

11.1.1. Прописати 

посебне елементе 

процене ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

основу процене 

ризика из изворне 

надлежности ЈЛС 

Интерним 

актом/упутством 

детаљније регулисана 

ова законска обавеза, 

односно одређен 

начин/форма у којој се 

прописују посебни 

елементи процене 

ризика, учесталост 

вршења инспекцијског 

надзора и плана 

надзора из изворних 

надлежности.  

Формирање радне 

групе за израду акта 

и израда акта 

Израђен и усвојен 

акт 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Тутин 

децембар 2018. Нису потребна 

новчана средства 

/ 
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11.1.2. Прописати 

обавезу усвајања 

процедуре за 

процену 

посебних ризика 

који су 

специфични за 

сваку локалну 

заједницу  

Интерним 

актом/упутством 

одређена процедура 

која треба да садржи 

изворе информација о 

локално специфичним 

ризицима за сваку 

област у којој се врши 

инспекцијски надзор, 

процену утицаја 

ризика на стање у 

областима и процену 

потребе за надзором у 

складу са ризицима.  

Формирање радне 

групе за израду 

процедуре и израда 

процедуре 

Израђена и 

усвојена 

процедура 

Начелник 

Општинске 

иправе општине 

Тутин 

децембар 2018. Нису потребна 

новчана средства 

/ 

11.1.3. Објављивати 

посебне елементе 

процене ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

основу процене 

ризика из изворне 

надлежности, као 

и процедуру за 

процену 

посебних ризика 

који су 

специфични за 

сваку локалну 

заједницу 

Елементи описани у 

мери објављени на 

интернет презентацији 

општине Тутин;  

Успостављена обавеза 

редовног ажурирања 

објављених података.  

Објављивање и 

редовно ажурирање 

интернет странице 

Објављивати 

посебне 

елементе 

процене ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

основу процене 

ризика из изворне 

надлежности, 

као и процедуру 

за процену 

посебних ризика 

који су 

специфични за 

сваку локалну 

заједницу 

Општинска 

управа општине 

Тутин 

децембар 2019. Нису потребна 

новчана средства 

/ 

 

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу најризичније процесе са 

становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу против корупције, чиме би требало да буду отклоњени 
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коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно 

регулисање процеса у овој области је неопходно, како би се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на 

институционалном нивоу, а нарочито на нивоу општине Тутин) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању 

права и обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази 

до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују 

закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу 

настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у 

ком се примењују опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су 

очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих приватних интереса. 

 

Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвајање/унапређење постојећих интерних прцедура и правила  рада 

комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и 

урбанистичког планирања и изградње 

Одлука о образовању комисије за 

планове 

Изменама и допунама Одлуке којом ће се  унапредити 

интерне процедуре и правила рада комисија и других 

органа општине Тутин који су надлежни у области 

просторног и урбанистичког планирања и изградње 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

12.1.1 Успоставити 

обавезу и правила 

поступања са 

примедбама које 

надлежна 

комисија добије у 

току раног јавног 

увида о изради 

просторног, 

односно 

урбанистичког 

плана.  

Усвојене интерне 

процедуре којима би 

се уредио начин рада 

надлежне комисије и 

начин поступања са 

примедбама које 

пристигну у току 

јавног увида;  

 

Измена Одлуке о 

образовању 

комисије за планове 

Измењена 

Одлука о 

образовању 

комисије за 

планове 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

додатна новчана 

средства 

/ 

12.1.2 Унапредити 

транспарентност 

Јавно објављене све 

пристигле примедбе и 

Измена Одлуке из 

тачке 12.1.1. 

Измењена 

Одлука из тачке 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

додатна новчана 

/ 
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рада надлежне 

комисије у току 

раног јавног 

увида. 

исходи поступања 

комисије или других 

органа ЈЛС по тим 

примедбама. 

12.1.1. средства 

 

Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења општине Тутин у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за 

развој јединице локалне самоуправе 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса 

објекта од посебног значаја за развој општине Тутин, као и процедура за 

одлучивање о овом питању. 

До усвајања ЛАП-а није донета  

јавна политика којом се уређује ова 

област 

 

Базна вредност индикатора: 0 

1 јавна политика – Одлука којом ће бити прописани 

критеријуми за давање статуса објекта од посебног 

значаја за развој општине, као и процедура за 

одлучивање о овом питању. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

12.2.1 Прописати услове 

и критеријуме  за 

давање статуса 

објекта од 

посебног значаја за 

развој ЈЛС.  

Усвојен акт који 

дефинише услове и 

критеријуме за 

давање статуса 

објекта од посебног 

значаја за развој 

ЈЛС 

Израда и доношење 

Одлуке о  условима  

и критеријумима  за 

давање статуса 

објекта од посебног 

значаја за развој 

општине Тутин 

Донета Одлука  Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

додатна новчана 

средства 

/ 

12.2.2 Прописати 

процедуру 

одлучивања о 

давању статуса 

објекта од 

посебног значаја за 

развој ЈЛС 

Усвојен акт који 

дефинише 

процедуру 

одлучивања о 

давању статуса 

објекта од посебног 

значаја за развој 

ЈЛС 

Израда и доношење 

Одлуке из тачке 

12.2.1 

Донета Одлука 

из тачке 12.2.1 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

додатна новчана 

средства 

/ 

12.2.3 Прописати услове 

и критеријуме за 

Усвојен акт који 

прописује услове и 

Израда и доношење 

Одлуке из тачке 

Донета Одлука 

из тачке 12.2.1 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

додатна новчана 

/ 
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одређивање 

додатних 

погодности за 

плаћање доприноса 

за објекте од 

посебног значаја за 

развој ЈЛС, као и за 

умањење износа 

доприноса за 

објекте 

станоградње.  

критеријуме за 

одређивање 

додатних 

погодности за 

плаћање доприноса 

за објекте од 

посебног значаја за 

развој ЈЛС, као и за 

умањење износа 

доприноса за објекте 

станоградње. 

12.2.1 средства 

 

Област 13: Формирање радних тела на нивоу општине Тутин 

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина општине Тутин оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених статутом. С друге стране, Закон 

прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују Статутом општине Тутин. Иако нормативни оквир и пракса не 

указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе 

у овој области указују на значајан степен нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну 

неефикасност и несврсисходност у трошењу јавних ресурса.  На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене евиденције 

на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу општине Тутин, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад 

сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен 

постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне  самоуправе може значајно бити 

унапређена кроз усвајање и примену локалног антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одусуства јединствене евиденције о 

формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, непостојања или 

неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја, регулисања права на 

накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби општине Тутин.  

 

 

Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Тутин којима се успоставља 

систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних 

тела    

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Унапређење Јавних политика на нивоу општине Тутин 



SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj  09/2017 

29.12 2017. godine 

 

 

 131 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

13.1.1 Успоставити 

обавезу 

дефинисања 

циљева, задатака 

(активности) и 

рокова у којима 

радно тело 

остварује задатке, 

односно у којима 

извештава 

оснивача о свом 

раду. 

Обавеза успостављена 

на нивоу општег акта 

или на други начин 

прописане обавезе да 

сваки појединачни акт 

о формирању радног 

тела садржи и циљеве, 

задатке (активности) и 

рокове у којима радно 

тело остварује задатке, 

односно у којима 

оснивача извештава о 

раду. 

Израда акта о 

радним телима  

Израђен и 

усвојен акт 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

13.1.2 Успоставити 

обавезу навођења 

правног основа за 

формирање 

сваког 

појединачног 

радног тела. 

Обавеза успостављена 

на нивоу општег акта 

или на други начин 

прописане обавезе да 

сваки појединачни акт 

о формирању радног 

тела садржи и правни 

основ за формирање 

који неће бити само и 

општа надлежност 

предвиђена Законом о 

локалној самоуправи.  

Израда акта из 

такчке 13.1.1 

Израђен и 

усвојен акт из 

тачке 13.1.1. 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

13.1.3 Усвојити 

обавезујуће 

услове и 

критеријуме 

приликом 

именовања 

чланова радних 

тела.  

Обавеза успостављена 

посебним општим 

актом, изменама 

Статута или 

Пословника о раду 

Скупштине ЈЛС; 

услови и критеријуми 

су гарант за то да 

Израда акта из 

такчке 13.1.1 

Израђен и 

усвојен акт из 

тачке 13.1.1. 

Скупштина 

општине Тутин  

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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чланови радних тела 

треба да буду 

именовани као 

стручњаци за поједине 

области којима се 

радна тела баве.  

13.1.4 Регулисати 

питање накнада 

за рад у радним 

телима.  

Питање права на 

накнаду уређено 

општим актом ЈЛС; 

појединачне одлуке о 

формирању радних 

тела садрже 

образложење потребе 

за постојањем или 

непостојањем накнаде, 

као и начина 

обрачуна, а услед 

различитог типа и 

обима посла који 

обављају радна тела. 

Израда акта из 

такчке 13.1.1 

Израђен и 

усвојен акт из 

тачке 13.1.1. 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

13.1.5 Успоставити 

обавезу 

доношења одлуке 

о формирању 

сваког радног 

тела претходи 

анализа 

постојећег 

институционално

г оквира за 

конкретну 

област.  

Одлука о формирању 

радног тела обавезно 

садржи и образложење 

према коме би се 

могло утврдити да ли 

се делокруг послова, 

односно циљеви и 

задаци радног тела 

преклапају са 

надлежностима већ 

постојећих органа 

ЈЛС. 

Израда акта из 

такчке 13.1.1 

Израђен и 

усвојен акт из 

тачке 13.1.1. 

Општинско веће 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

 

 

Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС 
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Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар са подацима о свим радним телима 

на нивоу општине Тутин 

До усвајања ЛАП-а није донета 

ниједна јавна политика којојм се 

уређује ова област 

Базна вредност индикатора: 0 

1 јавна политика - регистар 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

13.2.1 Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација о 

свим радним 

телима на нивоу 

општине Тутин 

Сачињен и на 

интернет 

презентацији 

општине Тутин 

објављен регистар 

који садржи следеће 

информације: број, 

назив и састав свих 

радних тела; правни 

основ за њихово 

формирање, мандат 

који је поверен 

радним телима, 

циљеве, активности, 

рокове, висину 

накнаде коју 

чланови радних тела 

добијају и друге 

податке.  

Формирање регистра Формиран и 

објављен 

регистар на сајту 

општине 

Начелник 

општинске управе 

Децембар 2017. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси 

/ 

 

 

Област 14: Јавне набавке 

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији. Усвајањем 

новог Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 i 68/15), Стратегије развоја јавних 

набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој 

области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно 
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унапредити примену позитивних прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова 

интегритета, у којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор. 

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за ефикасношћу поступака, 

односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем 

потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду 

међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на 

наручиоце. То, међутим, често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, 

експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. Измене и допуне ЗЈН из 2015. 

године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и 

очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење 

оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања 

ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни 

руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима доброг управљања то и да учини. Када је 

реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски план.  

Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу бити проблематична са 

становишта ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЛАП-а: спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних 

набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и 

транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и 

проблема у спровођењу јавних набавки.  

 

 

Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних набавки у 

правцу детаљнијег регулисања спровођења мешовитих јавних набавки, 

јавних набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога 

хитности 

Опис система контроле код 

спровођења мешовитих јавних 

набавки и јавних набавки мале 

вредности и јавних набавки 

расписаних из разлога хитности 

Опис система контроле код спровођења мешовитих 

јавних набавки и јавних набавки мале вредности и 

јавних набавки расписаних из разлога хитности. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

14.1.1. Успоставити 

обавезу додатног 

образложења 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз 

измене и допуне 

Измена интерног 

акта 

Измењен 

интерни акт 

Општинско веће 

општине Тутин 

јун 2018. Нису потребна 

новчана средства 

/ 
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околности, 

потребе и 

оправданости за 

спровођење 

мешовитих 

јавних набавки. 

интерног правног 

оквира у области 

јавних набавки којим 

би се прописало да се 

за случајеве 

расписивања 

мешовитих јавних 

набавки израђују 

посебна образложења 

околности, потреба и 

оправданости.   

14.1.2. Успоставити 

обавезу 

дефинисања 

„других 

одговарајућих 

начина 

доказивања који 

може обухватити 

и техничку 

документацију 

произвођача“. 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз 

измене и допуне 

интерног правног 

оквира у области 

јавних набавки којим 

би се дефинисало у 

којим случајевима, за 

које јавне набавке и на 

који начин се одређује 

шта је то други 

одговарајући начин 

доказивања у 

случајевима у којима 

се као услов за учешће 

у јавној набавци од 

понуђача захтева да 

добра, услуге и радови 

имају и друштвене и 

друге карактеристике 

(на пример, еколошке 

или безбедносне 

карактеристике, 

енергетску ефикасност 

и слично).  

Измена интерног 

акта 

Измењен 

интерни акт 

Општинско веће 

општине Тутин 

јун 2018. Нису потребна 

новчана средства 

/ 
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Циљ 14.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се јавно 

објављују (осим уколико не подлежу ограничењима за јавно објављивање 

која су дефинисана другим законима).  

Докумената који настају у поступку 

јавних набавки који се јавно 

објављују . 

 

Докумената који настају у поступку јавних набавки који 

се јавно објављују. 

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

14.2.1. Успоставити 

обавезу 

објављивања 

извештаја који 

садржи податке у 

вези са 

реализацијом 

уговора о ЈН на 

интернет 

презентацији 

Општине Тутин. 

Објављeн извештај Измена интерног 

акта 

Измењен 

интерни акт 

Општинско веће 

општине Тутин 

јун 2018. Нису потребна 

новчана средства 

/ 

 

 

Област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле 

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би они могли да 

испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за управљање јавним ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем 

средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки од њих су: постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно 

транспарентан и није адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизама; круг 

субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су дати само 

на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима раде; не 

постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови 

недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно оптерећене недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, 

интерне ревизије и финансијског управљања и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против 
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корупције неопходно је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, као и јачање 

капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за рад. Период важења локалног антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду 

његовог важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или 

запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање корупције веома важним областима. 

 

 

Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу општине Тутин 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвајање јавних политика на нивоу општине Тутин које омогућавају 

успостављање система интерне ревизије 

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Јавне политике на нивоу општине Тутин 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

15.1.1. Успоставити 

нормативне 

претпоставке за 

унапређење 

постојећег 

система интерне 

ревизије, у складу 

са резултатима 

анализе потреба, 

ресурса и 

капацитета 

општине Тутин 

Усвојен правни акт 

којим се унапређује 

систем интерне 

ревизије.  

Израда и усвајање 

правног акта којим 

се унапређује 

систем интерне 

ревизије. 

Усвојен акт 

којим се 

унапређује 

систем интерне 

ревизије и 

обезбеђени 

услови за 

квалитетнији 

рад интерне 

ревизије.  

Председник 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 

 

 

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Тутин које омогућавају 

успостављање система финансијског управљања и контроле. 

Јавне политике на нивоу општине 

Тутин 

Јавне политике на нивоу општине Тутин 
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Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

15.2.1 Израдити анализу 

потреба, ресурса и 

капацитета 

општине Тутин за 

унапређење 

система 

финансијског 

управљања и 

контроле, у складу 

са Правилником  

о заједничким 

критеријумима и 

стандардима за 

унапређење, 

функционисање и 

извештавање о 

систему 

финансијског 

управљања и 

контроле у јавном 

сектору (“Сл. 

гласник РС”, бр. 

99/11 

Спроведена анализа 

потреба, ресурса и 

капацитета општине 

Тутин за унапређење 

система 

финансијског 

управљања и 

контроле, у складу 

са Правилником о 

заједничким 

критеријумима и 

стандардима за 

унапређење, 

функционисање и 

извештавање о 

систему 

финансијског 

управљања и 

контроле у јавном 

сектору (“Сл. 

гласник РС”, бр. 

99/11 

Израда анализа Спроведена 

анализа 

Општинско веће 

општине Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

15.2.2 Успоставити 

нормативне, 

организационе, 

кадровске, 

материјалне и 

техничке 

претпоставке за 

унапређење 

система 

финансијског 

Усвојен акт којим се 

унапређује систем 

финансијског 

управљања и 

контроле;  

 

 

Израда акта Израђен акт Начелник 

Општинске 

управе општине 

Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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управљања и 

контроле, у складу 

са резултатима 

анализе потреба, 

ресурса и 

капацитета 

општине Тутин. 

15.2.3 Обезбедити 

ефикасно 

функционисање 

система 

финансијског 

управљања и 

контроле.  

Усвојен план и 

програм система 

финансијског 

управљања и 

контроле;  

Усвојен систем 

израде и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли; 

Успостављен систем 

праћења препорука 

из извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли.    

Израда плана и 

програма система 

ФУК 

Израђен план и 

програм ФУК 

Начелник 

Општинске 

управе општине 

Тутин 

децембар 2019. нису потребна 

новчана средства 

/ 

 

Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета општине Тутин 

Опис области: Буџет општине Тутин је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више од тога - он 

представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне заједнице. Без добро 

планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета општине Тутин, ризик од неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом 

располаже буџета општине Тутин изузетно је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне 

заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од 

корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је заједнички именитељ злоупотреба јавног новца за различите приватне интересе, било да су они лични, 

групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, 

односно отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на непланско и неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне 

расправе о локалном буџету), тај процес је неопходно константно оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој 

области не значи и његово самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију 
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јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећава потребу, али и могућности за јачање 

транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама. 

 

Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, буџета општине Тутин кроз своје локалне 

антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој области. У том правцу, 

потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу 

између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који се финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и 

свеобухватније извештавају о реализацији, односно трошењу јавног буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то 

на начин, у форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне 

израде Грађанског водича кроз локални буџет. 

 

Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који 

омогућава повећање транспарентности, смањење дискреционих 

овлашћења и јачање грађанског надзора и контроле над локалним 

буџетом.   

Не постоји базна вредност 

индикатора 

Успостављање Јавне политике 

Правилник којим се успоставља обавеза информисања 

јавности о фазама и току буџетског циклуса. 

 

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

16.1.1 Успоставити 

обавезу 

информисања 

јавности о фазама 

и току буџетског 

циклуса.  

Усвојен интерни оквир 

Општине којим се 

дефинише следеће:  

План и програм 

информисања о 

буџетском циклусу; 

Средства (начине) 

информисања; 

Средства (начине) за 

праћење резултата и 

ефеката информисања.  

Израда и 

доношење одлуке 

којом се регулише 

процес планирања 

и надзора над 

трошењем 

локалног буџета 

Донета одлука Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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16.1.2 Успоставити 

обавезу 

адекватног 

укључивања 

заинтересоване 

јавности у процес 

планирања и 

припреме буџета. 

Усвојен интерни оквир 

буџета општине Тутин 

којим се дефинише 

следеће:  

План и програм 

укључивања 

заинтересоване јавности 

у процес планирања и 

припреме буџета;  

Методе (начине) 

укључивања који треба 

да обухвате:  

- јавне расправе 

- истраживање о 

приоритетима локалне 

заједнице 

- друге форме 

изјашњавања грађана и 

прикупљања предлога о 

пројектима од значаја за 

локалну заједницу, у 

складу са постојећим и 

расположивим 

буџетским оквиром.  

Обавеза 

систематизовања, 

анализе и објављивање 

резултата укључивања 

заинтересоване јавности 

у процес планирања и 

припреме буџета. 

Израда одлуке из 

тачке 16.1.1. 

Донета одлука из 

тачке 16.1.1. 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 

16.1.3 Успоставити 

обавезу 

извештавања 

јавности о 

реализацији 

локалног буџета.  

Усвојен интерни оквир 

буџета општине Тутин 

којим се дефинише 

следеће: 

Форме извештавања 

јавности о реализацији 

Израда одлуке из 

тачке 16.1.1. 

Донета одлука из 

тачке 16.1.1. 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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буџета; 

Учесталост извештавања 

јавности о реализацији 

буџета. 

16.1.4 Успоставити 

обавезу редовне 

израде 

Грађанског 

водича кроз 

буџет локалне 

самоуправе 

Грађански водич кроз 

буџет садржи најмање 

следеће елементе, који су 

састављени на начин 

који је разумљив 

најширем кругу 

становника локалне 

заједнице: 

- Опис процеса 

планирања, припреме, 

усвајања, реализације и 

контроле локалног 

буџета; 

- Листу буџетских 

корисника; 

-Приказ буџетских 

прихода; 

- Приказ буџетских 

расхода; 

- Приказ 

програма/пројеката који 

се финансирају из 

буџета 

- Промене у локалној 

буџетској политици у 

односу на претходну 

годину/године и 

планове за 

наредну/наредне 

године.  

Израда одлуке из 

тачке 16.1.1. 

Донета одлука из 

тачке 16.1.1. 

Скупштина 

општине Тутин 

децембар 2018. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене 

ЛАП-а 

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога је неопходно да 

свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене и које 

ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело 

надлежно за праћење примене ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно 

за праћење примене ЛАП-а буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди 

спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. 

Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене 

ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње 

у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне 

мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.  

 

 

Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

▪ Одређено лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за 

координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из 

ЛАП-а. 

▪ Формирано тело за праћење примене ЛАП-а. 

▪ Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим 

индикаторима и другим елементима из ЛАП-а.  

Није применљиво (Н/А) Није применљиво (Н/А) 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

17.1.1 Одредити 

лице/тело на 

нивоу ЈЛС које је 

задужено за 

координацију 

одговорних 

субјеката у 

спровођењу 

Лице/тело задужено за 

координацију 

одговорних субјеката 

у спровођењу 

активности из ЛАП-а 

има обавезу да води 

рачуна о роковима за 

спровођење 

Донети решење о 

именовању 

одговорног лица 

Донето решење Општинско веће 

општине Тутин 

новембар 2017. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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активности из 

ЛАП-а.  

активности, да о 

доспелим роковима и 

обавезама 

благовремено 

обавештава одговорне 

субјекте, као и да 

врши техничко, 

организационо и 

административно 

усклађивање рада 

службеника/организац

ионих једница и 

органа општине Тутин 

у процесу спровођења 

активности из ЛАП-а.  

17.1.2. Формирати 

Комисију за 

избор чланова 

тела за примену 

ЛАП 

1. У Комисију је 

неопходно именовати 

представнике органа 

општине Тутин, 

локалних невладиних 

организација и 

удружења грађана, 

локалних медија и 

грађане, као и 

представнике других 

органа јавне власти 

(централних и 

покрајинских) који 

функционишу у 

локалној заједници, а 

који не представљају 

део система локалне 

самоуправе (на 

пример, представници 

правосудних и других 

органа). 

Препоручује се да 

Донети решење о 

именовању Комисије 

за избор чланова 

тела за праћење 

ЛАП-а; 

Донети Пословник о 

раду Комсије; 

Спровести Јавни 

конкурс 

Донето Решење Општинско веће 

општине Тутин 

децембар 2017. нису потребна 

новчана средства 

/ 
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представници органа 

општине Тутин и 

представници других 

органа јавне власти 

(централних и 

покрајинских) који 

функционишу у 

локалној заједници не 

чине већину у 

Комисији.  

2. Комисија усваја свој 

пословник о раду, 

дефинише услове, 

критеријуме и мерила 

за избор чланова тела 

за праћење примене 

ЛАП-а, објављује 

јавни позив за 

достављање пријава за 

чланове тела за 

праћење ЛАП-а, 

односно расписује и 

спроводи јавни 

конкурс за избор 

чланова тела  

 

У циљу обезбеђивања 

независности тела, 

неопходно је да се у 

условима дефинише 

да кандидати, односно 

чланови будућег тела, 

између осталог: 

1) Не могу бити 

носиоци било које 

функције у политичкој 

странци;  
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2) Не могу бити јавни 

функционери у смуслу 

одредаба чланова 

Закона о Агенцији за 

борбу против 

корупције; 3) Нису 

радно ангажовани у 

органима ЈЛС по било 

ком основу (на 

одређено или 

неодређено време, 

ангажовани у форми 

рада ван радног 

односа и др.); 

5) Имају место 

пребивалишта на 

територији ЈЛС; 

6) Нису осуђивани или 

се против њих не води 

судски поступак за 

дела која се односе на 

корупцију. 

3. Комисија прима и 

разматра пристигле 

пријаве, оцењује 
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Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini (“Sl. 

glasnik RS”, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014,104/16 i 

108/16) i čl. 14. Statuta opštine Tutin (“Sl. list Opštine 

Tutin” broj 5/2015), Skupština opštine Tutin na sednici 

održanoj dana, 28.12.2017. godine donela je  

 

ODLUKU 

O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I 

OTUĐENJU STVARI U JAVNOJ SVOJINI 

OPŠTINE TUTIN, 

DAVANJU U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI 

I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA, 

PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA I 

NEPOSREDNE POGODBE 

 

I OSNOVNE ODREDBE  

 

Član 1. 

 Ovom Odlukom bliže se uređuju uslovi 

pribavljanja nepokretnih stvari u javnu svojinu opštine 

Tutin (u daljem tekstu Opština), otuđenja nepokretnih 

stvari iz javne svojine Opštine, otuđenja pokretnih stvari 

iz javne svojine opštine, način davanja u zakup stvari u 

javnoj svojini Opštine i postupci javnog nadmetanja, 

prikupljanja pismenih ponuda i neposredne pogodbe.  

 

 Stvari u javnoj svojini Opštine čine pokretne i 

nepokretne stvari, kao i druga imovinska prava, u skladu 

sa zakonom. 

Član 2. 

 Nepokretnosti na koje se odnose odredbe ove 

Odluke su:  

- službene zgrade i poslovne prostorije (zgrade, delovi 

zgrada i prostorije, koje su izgrađene u javnoj svojini 

Opštine, kupljene i na drugi način pribavljene u javnu 

svojinu Opštine);  

- stambene zgrade, stanovi, garaže i poslovni prostor u 

stambenim zgradama, koji su izgradnjom, kupovinom ili 

na drugi način pribavljeni u javnu svojinu Opštine; 

- zemljište koje se pribavlja u javnu svojinu Opštine, za 

potrebe koje ne podležu javnom interesu predviđenom 

Zakonom o eksproprijaciji.  

 

                                           Član 3. 

             Pod pribavljanjem stvari u javnu svojinu Opštine, 

u smislu ove Odluke, podrazumeva se pribavljanje stvari 

po tržišnoj vrednosti, kao i razmena, izgradnja i 

pribavljanje nepokretnosti besteretnim pravnim poslom 

(nasleđe, poklon ili jednostrana izjava volje). 

            Pravo korišćenja stvari u javnoj svojini Opštine, u 

smislu ove Odluke, obuhvata pravo držanja stvari, 

korišćenje iste u skladu sa prirodom i namenom stvari, 

davanje u zakup i upravljanje istom. 

            Pod upravljanjem stvarima u javnoj svojini 

Opštine, u smislu ove Odluke, podrazumeva se 

održavanje, obnavljanje i unapređivanje istih, kao i 

izvršavanje zakonskih i drugih obaveza u vezi sa tim 

stvarima. 

 

II PRIBAVLjANjE NEPOKRETNE STVARI U JAVNU 

SVOJINU I OTUĐENJE NEPOKRETNE STVARI IZ 

JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM 

 

Član 4. 

 Nepokretnosti se mogu pribaviti u javnu svojinu 

neposrednom pogodbom, ali ne iznad procenjene tržišne 

vrednosti nepokretnosti od strane nadležnog organa, ako u 

konkretnom slučaju to predstavlja jedino moguće rešenje, 

pod kojim se podrazumeva:  

 1) slučaj kada nepokretnost koja se pribavlja u 

javnu svojinu Opštine po svojim karakteristikama jedina 

odgovara potrebama Opštine (vlasnika, korisnika, 

odnosno nosioca prava korišćenja), s tim da predlog akta, 

odnosno akt o ovakvom raspolaganju sadrži obrazloženje 

razloga opravdanosti i celishodnosti pribavljanja sa 

aspekta ostvarenja interesa Opštine i razloge zbog kojih se 

pribavljanje ne bi moglo realizovati javnim nadmetanjem, 

odnosno prikupljanjem pismenih ponuda;  

 2) slučaj kada se radi o međusobnom 

raspolaganju između Opštine i drugih nosilaca prava 

javne svojine;  

   3) slučaj pribavljanja nepokretnosti u javnu 

svojinu Opštine putem razmene, ako je ta razmena u 

interesu Opštine, u skladu sa Zakonom o javnoj svojini.  

 Nepokretnosti u javnoj svojini Opštine mogu se 

otuđiti iz javne svojine neposrednom pogodbom, ali ne 

ispod, tržišne vrednosti nepokretnosti koja je procenjena 

od strane nadležnog organa, ako u konkretnom slučaju to 

predstavlja jedino moguće rešenje, uz posebno 

obrazloženje razloga opravdanosti i celishodnosti 

otuđenja i razloga zbog kojih se otuđenje ne bi moglo 

realizovati javnim nadmetanjem, odnosno prikupljanjem 

pismenih ponuda.  

 Kada Opštinsko veće Opštine donese akt da se 

nepokretnost pribavi u javnu svojinu Opštine, odnosno 

otuđi iz javne svojine Opštine neposrednom pogodbom, 

formira komisiju koja po okončanom postupku 

neposredne pogodbe zapisnik sa odgovarajućim 

predlogom, dostavlja tom organu.  

 Odluku o predlogu Komisije iz stava 3. ovog 

člana u pogledu pribavljanja nepokretnosti u javnu 

svojinu Opštine, odnosno otuđenja nepokretnosti iz javne 

svojine Opštine, posle sprovedenog postupka neposredne 

pogodbe, donosi Opštinsko veće Opštine Tutin.  

 U slučajevima kada se vrši pribavljanje 

nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Tutin, odnosno 

otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine 

neposrednom pogodbom, a vrednost nepokretnosti je veća 

od 1.000.000 (i slovima: milion) evra, odluku o predlogu 

Komisije iz stava 3. ovog člana donosi Skupština opštine 

Tutin. 

 Odlukom iz stava 4. odnosno iz stava 5. ovog 

člana, određuje se lice koje se ovlašćuje da u ime Opštine 

Tutin zaključi ugovor o pribavljanju nepokretnosti u 

javnu svojinu Opštine, odnosno otuđenju nepokretnosti iz 

javne svojine Opštine.  

Ugovor o pribavljanju nepokretnosti u javnu 

svojinu Opštine Tutin neposrednom pogodbom, odnosno 

o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine, 

zaključuje se između lica od kojeg se pribavlja 
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nepokretnost, odnosno lica kome se otuđuje nepokretnost 

i ovlašćenog lica iz stava 6. ovog člana u roku od 30 dana 

od dana pravosnažnosti akta iz stava 4. odnosno stava 5. 

ovog člana.  

 Ugovor iz stava 7. ovog člana zaključuje se po 

prethodno pribavljenom mišljenju Opštinskog  

pravobranioca.  

Ako lice od kojeg se pribavlja nepokretnost u 

javnu svojinu Opštine Tutin, odnosno lice kome se 

otuđuje nepokretnost iz javne svojine Opštine ne pristupi 

zaključenju ugovora iz stava 7., Opštinsko veće Opštine 

Tutin poništiće svoju odluku. 

 

Član 5. 

 Izuzetno, Opština može otuđiti nepokretnosti iz 

javne svojine i ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, 

ako postoji interes za takvim raspolaganjem, kao što je:  

1) otklanjanje posledica elementarnih nepogoda;  

2) uspostavljanje dobrih odnosa sa drugim državama, 

odnosno međunarodnim organizacijama;  

3) drugi slučajevi otuđenja nepokretnosti predviđeni 

posebnim zakonom.  

 Predlog akta o otuđenju nepokretnosti iz javne 

svojine ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, mora da 

sadrži obrazloženje iz koga se može utvrditi postojanje 

razloga iz stava 1. ovog člana, a sačinjava ga Komisija 

koju formira Opštinsko veće Opštine. 

 Akt o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine 

Opštine ispod tržišne cene, odnosno bez naknade donosi 

Opštinsko veće Opštine.  

 U slučajevima kada se vrši otuđenje iz javne 

svojine Opštine Tutin ispod tržišne cene odnosno bez 

naknade, a procenjena tržišna vrednost te nepokretnosti je 

veća od 1.000.000 (i slovima: milion) evra, akt o otuđenju 

nepokretnosti iz javne svojine Opštine ispod tržišne cene, 

odnosno bez naknade donosi Skupština Opštine Tutin.  

 Aktom iz stava 3., odnosno stava 4. ovog člana, 

određuje se lice koje se ovlašćuje da u ime Opštine 

zaključi ugovor o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine 

Opštine ispod tržišne cene, odnosno bez naknade.  

 Ugovor o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine 

Opštine ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, 

zaključuje se između lica kome se otuđuje nepokretnost iz 

javne svojine Opštine ispod tržišne cene, odnosno bez 

naknade i ovlašćenog lica iz stava 5. u roku od 30 dana od 

dana pravosnažnosti akta iz stava 3., odnosno stava 4. 

ovog člana.  

 Ugovor iz stava 6. zaključuje se po prethodno 

pribavljenom mišljenju Opštinskog pravobranioca.  

 Ako lice kome se otuđuje nepokretnost iz javne 

svojine Opštine ispod tržišne cene, odnosno bez naknade 

ne pristupi zaključenju ugovora iz stava 6. ovog člana, 

Opštinsko veće Opštine, će poništiti svoj akt iz stava 3. 

ovog člana.  

 Ako lice kome se otuđuje nepokretnost iz javne 

svojine Opštine ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, 

ne pristupi zaključenju ugovora iz stava 6. ovog člana, 

Skupština Opštine Tutin će poništiti svoj akt iz stava 4. 

ovog člana.  

 U slučaju prenosa prava javne svojine na 

nepokretnosti između Opštine i drugih nosilaca tog prava, 

nepokretnosti se mogu prenositi ispod tržišne cene, 

odnosno bez naknade, u skladu sa Zakonom o javnoj 

svojini. 

 

III PRIBAVLjANjE I OTUĐENjE POKRETNIH 

STVARI  

IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE TUTIN 

 

Član 6. 

 Pribavljanje pokretnih stvari u javnu svojinu 

Opštine, vrši se na način propisan zakonom kojim se 

uređuju javne nabavke.  

 Otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine 

Opštine vrši se po pravilu u postupku javnog nadmetanja, 

odnosno prikupljanja pismenih ponuda, na način kojim se 

obezbeđuje interes Opštine.  

 Izuzetno, pokretne stvari mogu se otuđiti iz javne 

svojine Opštine neposrednom pogodbom, ukoliko nisu 

otuđene u prvom pokušaju prodaje u postupku javnog 

oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda.  

 U postupku prodaje neposrednom pogodbom 

kupoprodajna cena stvari iz stava 3. ovog člana, ne može 

biti manja od najniže, odnosno početne cene utvrđene u 

postupku javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih 

ponuda.  

 Na postupak otuđenja pokretnih stvari u javnoj 

svojini Opštine, shodno se primenjuju odredbe ove 

Odluke koje se odnose na otuđenje nepokretnosti.  

 

IV DAVANjE STVARI U JAVNOJ SVOJINI U ZAKUP  

 

Član 7. 

 Nepokretne stvari u javnoj svojini Opštine, 

Opština daje u zakup u postupku javnog nadmetanja ili 

prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, 

a izuzetno neposrednom pogodbom u slučajevima 

utvrđenim zakonom, Uredbom o uslovima pribavljanja i 

otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja 

u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog 

nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, i ovom 

Odlukom.  

 Postupak davanja u zakup nepokretnosti u javnoj 

svojini Opštine sprovodi Komisija koju obrazuje 

Opštinsko veće Opštine. 

 

Član 8. 

 Nakon donošenja akta o davanju u zakup 

nepokretnosti u javnoj svojini, Komisija iz člana 7. stav 2. 

ove Odluke objavljuje Oglas o sprovođenju postupka 

javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda za 

davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine.  

 

Oglas iz stava 1. ovog člana, koji se objavljuje u 

sredstvima javnog informisanja, obavezno sadrži:  

- naziv organa i korisnika nepokretnosti koja se daje u 

zakup u javnoj svojini (naziv zakupodavca);  

- bliže podatke o načinu davanja u zakup nepokretnosti u 

javnoj svojini (javno nadmetanje ili prikupljanje pismenih 

ponuda);  

- opis nepokretnosti u javnoj svojini koja se daje u zakup;  

- uslove pod kojima se nepokretnost u javnoj svojini daje 

u zakup (rok trajanja zakupa i dr.);  
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- obaveze zakupca u vezi sa korišćenjem nepokretnosti za 

određenu svrhu i namenu;  

- vreme i mesto održavanja javnog nadmetanja, odnosno 

razmatranja prispelih ponuda;  

- način, mesto i vreme za dostavljanje prijava za učešće u 

postupku javnog nadmetanja, odnosno pismenih ponuda 

za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda;  

- mesto i vreme uvida u dokumentaciju u vezi sa 

nepokretnosti koja se daje u zakup;  

- početnu, odnosno najnižu visinu zakupnine po kojoj se 

nepokretnost u javnoj svojini može dati u zakup;  

- visinu i način polaganja depozita;  

- rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli na 

javnom nadmetanju, odnosno u postupku prikupljanja 

pismenih ponuda.  

 Prijava, odnosno ponuda koja se dostavlja 

obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine 

koja se nudi, za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj 

lične karte, jedinstveni matični broj građana, za 

preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj 

lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični 

broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu 

pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i 

punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.  

 Podnosioci neblagovremene ili nepotpune 

prijave, odnosno ponude, ne mogu učestvovati u postupku 

javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a 

nepotpune ili neblagovremene prijave, odnosno ponude se 

odbacuju.  

Član 9. 

 Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i 

u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće 

kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje 

javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati 

početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može 

dati u zakup.  

 Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu 

visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.  

 Postupak prikupljanja pismenih ponuda 

sprovešće se ako se prijavi najmanje jedan učesnik.  

 

Član 10. 

 Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom 

kriterijuma visine ponuđene zakupnine.  

 Akt o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj 

svojini Opštine, na predlog Komisije, donosi Opštinsko 

veće Opštine.  

 Ovlašćuje se predsednik Opštine da zaključi 

ugovor o zakupu nepokretnosti u skladu sa aktom.  

 Ugovor o davanju u zakup nepokretnosti 

zaključuje se između lica kome se nepokretnost daje u 

zakup i ovlašćenog lica u roku od 30 dana od dana 

pravosnažnosti akta. 

 Ako lice kome je nepokretnost data u zakup ne 

pristupi zaključenju ugovora iz stava, Opštinsko veće 

Opštine poništiće svoj akt.  

 

Član 11. 

 Nepokretnosti u javnoj svojini Opštine može 

izuzetno da se da u zakup i van postupka javnog 

nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, u 

slučajevima:  

- kada zakup traže međunarodne organizacije za pomoć i 

saradnju sa zemljama Evropske unije, međunarodne 

humanitarne organizacije u cilju obezbeđenja uslova za 

smeštaj i rad u Republici Srbiji, kao i domaće 

humanitarne organizacije, političke stranke, organizacije i 

udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, 

prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, pod uslovom da 

taj prostor ne koriste za ostvarivanje prihoda;  

- kada zakupac prestane da obavlja svoju delatnost, usled 

teške bolesti, odlaska u penziju ili smrti, a dodelu u zakup 

traži bračni drug, dete ili roditelj zakupca (članovi 

porodičnog domaćinstva), pod uslovom da nastavi sa 

obavljanjem iste delatnosti;  

- kada zakupac - pravno lice traži određivanje za zakupca 

drugo pravno lice čiji je osnivač ili kada zakupac - pravno 

lice traži određivanje za zakupca drugo pravno lice, a oba 

pravna lica imaju istog osnivača, odnosno kada je kod 

zakupca - pravnog lica došlo do određenih statusnih 

promena;  

- kada zakupac - fizičko lice traži određivanje za zakupca 

pravno lice čiji je osnivač ili kada osnivač pravnog lica, 

zbog brisanja istog iz registra nadležnog organa, traži da 

bude određen za zakupca, kao fizičko lice;  

- kada zakupac koji je uredno izmirivao obavezu plaćanja 

zakupnine, traži produženje ugovora o zakupu, 

zaključenog na određeno vreme, najranije tri meseca, a 

najkasnije mesec dana pre isteka ugovora o zakupu;  

- kada se nepokretnost daje za potrebe održavanja 

sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih i drugih sličnih 

potreba, a rok zakupa je kraći od 30 dana;  

- kada se nepokretnost ne izda u zakup posle sprovedenog 

jednog postupka javnog oglašavanja, ali ne ispod tržišne 

visine zakupnine za tu nepokretnost, odnosno visine 

zakupnine propisane opštim aktom nadležnog organa;  

- kada davanje u zakup traži fizičko lice kojem je ta 

nepokretnost oduzeta nacionalizacijom, odnosno njegovi 

naslednici, pod uslovom da je pokrenut postupak za 

vraćanje oduzete imovine pred nadležnim organom;  

- kada jedan od zakupaca iste nepokretnosti traži 

prestanak zakupodavnog odnosa, a drugi zakupac traži 

zaključenje ugovora o zakupu, kao jedini zakupac;  

- kada zakupac - pravno lice zatraži određivanje za 

zakupca nepokretnosti drugo pravno lice, pod uslovom da 

ono izmiri celokupan dug zakupca nastao usled 

neplaćanja zakupnine i troškova korišćenja zakupljene 

nepokretnosti, a ukoliko taj dug nije moguće namiriti na 

drugi način;  

- kada je to potrebno radi bolje organizacije i efikasnosti 

rada nosioca prava javne svojine, odnosno korisnika stvari 

u javnoj svojini, kao i posebnih službi i organizacija čiji 

su oni osnivači;  

- kada zaključenje ugovora o zakupu garaže traži vlasnik 

stana ili zakupac stana gde je garaža sastavni deo stana i 

sa stanom čini jednu celinu, odnosno ima vertikalnu 

komunikaciju sa stanom.  

 Odluku o davanju u zakup nepokretnosti iz stava 

1. ovog člana donosi Opštinsko veće Opštine Tutin, na 

obrazložen predlog Komisije.  

 Odlukom iz stava 2. ovog člana, određuje se 

predsednik opštine da u ime Opštine zaključi ugovor o 

zakupu nepokretnosti u skladu sa odlukom iz stava 2.  



SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj  09/2017 

29.12 2017. godine 

 

 

 150 

 Ugovor o davanju u zakup nepokretnosti 

zaključuje se između subjekta - lica kome se nepokretnost 

daje u zakup i ovlašćenog lica iz stava 3. ovog člana u 

roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke iz stava 2.  

 Ako lice kome je nepokretnost data u zakup ne 

pristupi zaključenju ugovora iz stava 4, Opštinsko veće 

Opštine će poništiti svoju odluku iz stava 2. ovog člana. 

Član 12. 

 Na davanje u zakup pokretnih stvari u javnoj 

svojini Opštine, shodno se primenjuju odredbe ove 

Odluke koje se odnose na davanje u zakup nepokretnosti.  

 Pokretne stvari u javnoj svojini, Opština može 

dati u zakup, polazeći od tržišne visine zakupnine koju 

utvrđuje nadležni poreski organ.  

 

V POSTUPCI  JAVNOG NADMETANJA I 

PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA  

 

1. Postupak kod pribavljanja nepokretnosti u javnu 

svojinu Opštine Tutin 

 

Član 13. 

 Nakon donošenja akta o pribavljanju 

nepokretnosti u javnu svojinu Opštine u smislu Zakona, 

Opštinsko veće Opštine formira Komisiju i objavljuje 

oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja ili 

prikupljanja pismenih ponuda za pribavljanje 

nepokretnosti u javnu svojinu Opštine.  

Oglas se objavljuje u listu koji se distribuira na celoj 

teritoriji Opštine ili u listu koji se distribuira na celoj 

teritoriji Republike Srbije i u elektronskom obliku putem 

interneta.  

Oglas iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:  

- naziv organa za čije potrebe se nepokretnost pribavlja u 

javnu svojinu (naziv kupca);  

- karakteristike nepokretnosti koja se pribavlja u javnu 

svojinu;  

- bliže uslove za pribavljanje nepokretnosti u javnu 

svojinu (u pogledu rokova plaćanja, dana uvođenja u 

posed i sl.);  

- obavezu podnosioca prijave za učestvovanje u postupku 

javnog nadmetanja (u daljem tekstu: prijava), odnosno 

ponude za učestvovanje u postupku prikupljanja pismenih 

ponuda (u daljem tekstu: ponuda), da uz prijavu, odnosno 

ponudu dostavi odgovarajući dokaz o pravu svojine na 

nepokretnosti koja je predmet pribavljanja u javnu svojinu 

i upisana u odgovarajuću javnu knjigu o evidenciji 

nepokretnosti i pravima na njima i dr.;  

- obavezu vlasnika nepokretnosti koja se nudi da dostavi 

izjavu da na istoj ne postoje prava trećih lica, da nije 

opterećena teretima, da nije pod sporom, niti pod 

zabranom raspolaganja, da nije predmet teretnog ili 

besteretnog pravnog posla, niti ugovora o doživotnom 

izdržavanju i da ne postoje druge smetnje za prenos prava 

svojine, kao i izjavu da ukoliko se utvrdi da na 

nepokretnosti koja se nudi postoji bilo kakav teret, 

prodavac se obavezuje da ga otkloni o svom trošku, 

odnosno da kupcu pruži zaštitu od evikcije i snosi svu 

odgovornost za eventualne pravne nedostatke;  

- obavezu podnosioca prijave, odnosno ponude da uz 

prijavu, odnosno ponudu dostavi dokaz da su izmireni svi 

troškovi korišćenja nepokretnosti koja se nudi (utrošena 

električna energija, komunalije, porez na imovinu i 

drugo);  

- kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača;  

- obavezan sadržaj prijave, odnosno ponude i isprave koje 

je potrebno dostaviti uz prijavu, odnosno ponudu, u 

skladu sa ovom Odlukom;  

- adresu za dostavljanje prijave, odnosno ponude;  

- rok za podnošenje prijave, odnosno ponude;  

- mesto i vreme održavanja javnog nadmetanja, odnosno 

otvaranja ponuda;  

- obaveštenje da podnosioci neblagovremene i nepotpune 

prijave, odnosno ponude neće moći da učestvuju u 

postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja 

pismenih ponuda, odnosno da će iste biti odbačene.  

 Prijava, odnosno ponuda iz stava 1. ovog člana 

dostavlja se u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom 

na koji se oglas odnosi i ko je podnosilac prijave, odnosno 

ponude.  

 Prijava, odnosno ponuda pravnog lica mora da 

sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana 

od strane ovlašćenog lica.  

 Uz prijavu, odnosno ponudu pravnog lica se 

prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog 

organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.  

 Prijava, odnosno ponuda fizičkog lica mora da 

sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični 

broj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je to lice 

privatni preduzetnik uz prijavu, odnosno ponudu se 

prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o 

poreskom identifikacionom broju.  

 U slučaju da podnosioca prijave, odnosno 

ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje 

mora biti specijalno i sudski overeno.  

 Prijava, odnosno ponuda je nepotpuna ako ne 

sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave 

kako je to predviđeno, odnosno ako ne sadrži sve podatke 

predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno 

objavljenom oglasu.  

 

Član 14. 

 Postupak pribavljanja nepokretnosti u javnu 

svojinu Opštine sprovodi Komisija iz člana 13. stav 1. ove 

Odluke, koja o toku postupka vodi zapisnik i po 

okončanom postupku utvrđuje predlog za izbor 

najpovoljnijeg ponuđača.  

 Uslovi za sprovođenje postupka javnog 

nadmetanja, odnosno razmatranja pismenih ponuda su 

ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena 

i potpuna prijava, odnosno ponuda.  

 Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune 

prijave, odnosno ponude ne pristupi javnom nadmetanju, 

odnosno otvaranju pismenih ponuda, smatraće se da je 

odustao od prijave, odnosno ponude.  

 Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune 

prijave ne mogu da učestvuju u postupku javnog 

nadmetanja, a nepotpune, odnosno neblagovremene 

prijave, odnosno ponude se odbacuju.  

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nakon 

sprovedenog postupka javnog nadmetanja, odnosno 

prikupljanja pismenih ponuda donosi Opštinsko veće 

Opštine.  
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 U slučajevima kada se vrši pribavljanje 

nepokretnosti u javnu svojinu Opštine, a ponude 

ponuđača su veće od 1.000.000 (i slovima: milion) evra, 

odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi 

Skupština Opštine.  

 Odlukom iz stava 5., odnosno iz stava 6. ovog 

člana, određuje se lice koje se ovlašćuje da u ime Opštine 

zaključi ugovor o pribavljanju nepokretnosti u javnu 

svojinu Opštine.  

 Ugovor o pribavljanju nepokretnosti u javnu 

svojinu Opštine zaključuje se između lica koje je 

odlukom iz stava 5., odnosno stava 6. ovog člana izabrano 

kao najpovoljniji ponuđač i ovlašćenog lica iz stava 7. 

ovog člana u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti 

odluke iz stava 5., odnosno stava 6. ovog člana.  

 Ugovor iz stava 8. zaključuje se po prethodno 

pribavljenom mišljenju Opštinskog javnog pravobranioca.  

 Ako lice koje je odlukom iz stava 5. izabrano 

kao najpovoljniji ponuđač, ne pristupi zaključenju 

ugovora iz stava 8. ovog člana, Opštinsko veće Opštine 

Tutin će poništiti svoju odluku iz stava 5. ovog člana.  

 Ako lice koje je odlukom iz stava 6. izabrano 

kao najpovoljniji ponuđač, ne pristupi zaključenju 

ugovora iz stava 8. ovog člana, Skupština Opštine Tutin 

poništiće svoju odluku iz stava 6. ovog člana.  

 

2. Postupak kod otuđenja nepokretnosti iz javne svojine 

Opštine Tutin  

Član 15. 

 Nakon donošenja akta o otuđenju nepokretnosti 

iz javne svojine Opštine, Opštinsko veće Opštine formira 

Komisiju i objavljuje oglas o sprovođenju postupka 

javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda za 

otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine, koji 

mora biti objavljen u dnevnom listu koji se distribuira na 

celoj teritoriji Republike Srbije i u elektronskom obliku 

putem interneta.  

Oglas iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:  

- naziv organa i korisnika nepokretnosti koja se otuđuje iz 

javne svojine koji objavljuje oglas (naziv prodavca);  

- bliže podatke o načinu otuđenja nepokretnosti iz javne 

svojine (javno nadmetanje ili prikupljanje pismenih 

ponuda);  

- opis nepokretnosti koja se otuđuje iz javne svojine; 

- početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje iz javne 

svojine;  

- rokove plaćanja;  

- kriterijume za izbor najpovoljnijeg ponuđača;  

- visinu i način polaganja depozita;  

- rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli na 

javnom nadmetanju, odnosno u postupku prikupljanja 

pismenih ponuda;  

- obavezan sadržaj prijave, odnosno ponude i isprave koje 

je potrebno dostaviti uz prijavu, odnosno ponudu, u 

skladu sa ovom Odlukom;  

- adresu za dostavljanje prijave, odnosno ponude;  

- mesto i vreme uvida u dokumentaciju (akti o vlasništvu i 

izmirenim troškovima korišćenja nepokretnosti) u vezi sa 

nepokretnosti koja se otuđuje iz javne svojine;  

- rok za podnošenje prijave, odnosno ponude;  

- mesto i vreme održavanja javnog nadmetanja, odnosno 

otvaranja ponuda;  

- obaveštenje da podnosioci neblagovremene, odnosno 

nepotpune prijave, odnosno ponude neće moći da 

učestvuju u postupku javnog nadmetanja, odnosno 

prikupljanja ponuda.  

U postupku prikupljanja pismenih ponuda u 

prijavi se navodi iznos koji se nudi za predmetnu 

nepokretnost.  

Član 16. 

 Postupak otuđenja nepokretnosti iz javne svojine 

Opštine sprovodi Komisija iz člana 15. stav 1. ove 

Odluke.  

 Odredbe člana 14. stavova 3. i 4. ove Odluke 

shodno se primenjuju i u postupku otuđenja nepokretnosti 

iz javne svojine Opštine.  

 Postupak razmatranja prispelih ponuda sprovešće 

se ukoliko na oglas pristigne najmanje jedna 

blagovremena i potpuna ponuda.  

 Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u 

slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i 

potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i 

proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se 

nepokretnost otuđuje iz javne svojine prihvati kao 

kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati 

kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.  

 Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne 

cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene koju je 

dužan da uplati u roku utvrđenom oglasom.  

Ukoliko učesnik iz stava 5. ovog člana ne zaključi ugovor 

i ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku, gubi 

pravo na povraćaj depozita.  

 Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg 

ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.  

 Ukoliko je oglasom predviđeno polaganje 

depozita u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a 

učesnik koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača ne 

zaključi ugovor i ne plati kupoprodajnu cenu, u roku 

utvrđenom oglasom, gubi pravo na povraćaj depozita.  

Učesnici postupka javnog nadmetanja, odnosno 

prikupljanja pismenih ponuda koji nisu izabrani za 

najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj 

depozita u roku utvrđenom oglasom.  

 

Član 17. 

 O toku postupka iz člana 16. ove Odluke, 

Komisija vodi zapisnik i po okončanom postupku javnog 

nadmetanja, odnosno otvaranja pismenih ponuda, 

utvrđuje predlog da se nepokretnost u javnoj svojini 

Opštine Tutin otuđi ponuđaču koji je ponudio 

najpovoljnije uslove.  

 Odluku da se nepokretnost u javnoj svojini 

Opštine otuđi ponuđaču koji je ponudio najpovoljnije 

uslove, nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja 

ili prikupljanja pismenih ponuda, donosi Opštinsko veće 

Opštine.  

 U slučajevima kada se vrši otuđenje 

nepokretnosti iz javne svojine Opoštine Tutin a 

procenjena tržišna vrednost nepokretnosti koja se otuđuje 

je veća od 1.000.000 (i slovima: milion) evra, odluku da 

se nepokretnost u javnoj svojini Opštine otuđi ponuđaču 

koji je ponudio najpovoljnije uslove, nakon sprovedenog 

postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih 

ponuda, donosi Skupština Opštine.  
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 Odlukom iz stava 2., odnosno iz stava 3. ovog 

člana, određuje se lice koje se ovlašćuje da u ime Opštine 

zaključi ugovor o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine 

Opštine.  

Ugovor o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine 

Opštine zaključuje se između lica koje je kao ponuđač 

ponudilo najpovoljnije uslove i ovlašćenog lica iz stav 4. 

ovog člana u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti 

odluke iz stava 2., odnosno stava 3. ove Odluke.  

Ugovor iz stava 5. zaključuje se po prethodno 

pribavljenom mišljenju Opštinskog javnog pravobranioca.  

 Ako lice koje je odlukom iz stava 2. izabrano 

kao ponuđač koji je ponudio najpovoljnije uslove, ne 

pristupi zaključenju ugovora iz stava 5. ovog člana, 

Opštinsko veće Opštine poništiće svoju odluku iz stava 2. 

ovog člana.  

 Ako lice koje je odlukom iz stava 3. izabrano 

kao ponuđač koji je ponudio najpovoljnije uslove, ne 

pristupi zaključenju ugovora iz stava 5. ovog člana, 

Skupština Opštine će poništiće svoju odluku iz stava 3. 

ovog člana.  

Član 18. 

 Na sve ono što nije propisano ovom Odlukom, 

primenjivaće se odredbe Zakona o javnoj svojini (“Sl. 

glasnik RS”, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014,104/16 i 

108/16) i Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja 

nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup 

stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i 

prikupljanja pismenih ponuda ("Sl. glasnik RS ", broj 

24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017). 

 

-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN- 

REPUBLIKA SRBIJA     PREDSJEDNIK 

OPŠTINA TUTIN       Pajaz Jusufović, s.r. 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj: 110-28/2017 

Dana, 28.12.2017.godine 

PREDSJEDNIK 

Pajaz Jusufović, s.r. 

 

 

Na osnovu čl. 5. i 27. Zakona o javnoj svojini 

(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-dr. zakon i 108/16) i čl. 14. Statuta opštine 

Tutin  (Sl. list Opštine Tutin” broj 5/2015) Skupština 

opštine Tutin na sednici održanoj dana, 28.12.2017. 

godine donela je 

  

PRAVILNIK 

O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU 

NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA U 

JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE TUTIN 

 

Član  1. 

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak 

pribavljanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini 

opštine Tutin (u daljem tekstu Opštine). 

 

Član 2. 

Nepokretne stvari na koje se odnose odredbe 

ovog Pravilnika su: službene zgrade i poslovne prostorije, 

stambene zgrade i stanovi, garaže i garažna mesta i 

nepokretnosti za posebne namene. 

Pokretne stvari  su: prevozna sredstva, predmeti 

istorijsko-dokumentarne, kulturne i umetničke vrednosti, 

oprema, potrošni materijal i pokretne stvari za posebne 

namene kao i novac i hartije od vrednosti koje se uređuju 

posebnim zakonom. 

Član 3. 

Pod pribavljanjem stvari u javnu svojinu 

Opštine, u skladu sa ovim Pravilnikom, podrazumeva se 

pribavljanje stvari po tržišnoj vrednosti u postupku javnog 

nadmetanja, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda, 

ako zakonom nije drukčije određeno, razmenom, 

besteretnim pravnim poslom (nasleđe, poklon ili 

jednostrana izjava volje), kao i eksproprijacijom na 

osnovu posebnog zakona, kao i neposrednom pogodbom, 

ali ne iznad tržišne vrednosti. 

 

Član 4. 

Korisnici stvari u javnoj svojini su Opština, 

javna preduzeća, društva kapitala čiji je osnivač Opština, 

kao i njihova zavisna društva, na osnovu ugovora 

zaključenog na osnovu akta nadležnog organa, a kojim 

nisu prenete u svojinu tog javnog preduzeća, odnosno 

društva. 

Stvari u javnoj svojini mogu se dati na korišćenje 

i ostalim pravnim licima, koncesijom ili na drugi način 

predviđen zakonom. 

Ako u slučaju iz stava 2. ovog člana davanje 

stvari na korišćenje ima karakter državne pomoći, na 

takve slučajeve primeniće se zakon koji uređuje kontrolu 

državne pomoći. 

Član 5. 

Stvari u javnoj svojini kojima raspolaže Opština  

mogu se dati u zakup, polazeći od tržišne visine 

zakupnine za određenu vrstu stvari, u postupku javnog 

nadmetanja, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, stvari u javnoj 

svojini se mogu dati u zakup neposrednom pogodbom, 

ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rešenje. 

Stvari u javnoj svojini ne mogu se davati u 

podzakup. 

Ugovor zaključen protivno odredbama ovog 

člana ništav je. 

 

Član 6. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u “Sl. listu opštine Tutin“. 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN- 

REPUBLIKA SRBIJA     PREDSJEDNIK 

OPŠTINA TUTIN       Pajaz Jusufović, s.r. 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj: 110-29/2017   

Dana, 28.12.2017.godine 

 

PREDSJEDNIK 

Pajaz Jusufović, s.r 
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Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona lokalnoj samoupravi ( 

"Sl.glasnik RS " broj 129/2007, i 83/2014 ), člana 4. i 

člana 13. Zakona o javnim službama (" Sl.glasnik RS" 

broj 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005, 83/2014 ) , 

i člana 16. tačka 1. stav 17. Satuta opštine Tutin 

("Službeni list Opštine Tutin broj 5/2016) Skupština 

opštine Tutin na sjednici održanoj dana, 28. 12. 

2017..godine donijela je 

 

 

ODLUKU 

O PROMENI NAZIVA CENTRA ZA KULTURU, 

TURIZAM, OMLADINU I SPORT OPŠTINE TUTIN 

 

Član 1. 

Menja se ime Centra za kulturu turizam, 

omladinu i sport opštine Tutin i glasi: Kulturni centar 

„Tutin " iz Tutina. 

Član 2. 

Ustanova posluje pod nazivomr Kulturni centar,, 

Tutin" Tutin. Sjedište centra je u Tutinu , Ul. Ferhadija 

bb. Tutin. 

Član 3. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objaviće se u Službenom listu opštine Tutin 

 

SKUPŠTINA OPŠTINA TUTIN 

 

REPUBLIKA SRBIJA  

OPŠTINA TUTIN  

Broj: 110-27/2017 

Dana: 28. 12. 2017 Tutin 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  

Pajaz Jusufović, s.r 

 

 

Na osnovu člana 196. Zakona o zaposlenima u 

autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 

samouprave ( „Sl.glasnik RS“ br. 21/2016 ),  člana 

32.stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ( 

„Sl.glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr.zakon i 

101/2016 – dr.zakon ), člana 37.  Statuta opštine Tutin 

(„Sl. list opštine Tutin  br. 5/15), Skupština opštine je na 

sjednici održanoj dana, 28.12.2017. godine usvojila 

 

KODEKS 

PONAŠANјA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U 

OPŠTINSKOJ 

UPRAVI TUTIN 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

 

Kodeks 

 

Član 1. 

 Kodeks ponašanja službenika i nameštenika (u 

dalјem tekstu: Kodeks) je skup pravila ponašanja 

službenika i nameštenika koji sadrži profesionalne i etičke 

standarde za obavlјanje službenih poslova i ostvarivanje 

komunikacije sa strankama, u cilјu obezbeđivanja 

kvaliteta i dostupnosti usluga, kao i podsticanju poverenja 

u integritet, nepristrasnost i efikasnost organa, službi i 

organizacija osnovanih od Opštine Tutin. 

Stranke su fizička i pravna lica bez obzira na 

državlјanstvo i sedište, kao i organi, organizacije i grupe 

lica koja se obraćaju jedinici lokalne samouprave. 

 

Oblast primene 

 

Član 2. 

 Pravila ovog Kodeksa dužni su da primenjuju 

službenici i nameštenici u organima, službama i 

organizacijama Opštine Tutin (u dalјem tekstu: 

službenici) kada obavlјaju poslove iz svoje nadležnosti. 

 

Svrha Kodeksa 

 

Član 3. 

Svrha ovog Kodeksa je:  

• da utvrdi standarde ličnog i profesionalnog 

integriteta i ponašanja kojih bi trebalo da se 

pridržavaju službenici, 

• da podrži službenike u poštovanju profesionalnih 

i etičkih standarda, 

• da upozna stranke o pravilnom načinu 

postupanja i ponašanja službenika, 

• da doprinese izgradnji poverenja građana u 

lokalnu vlast, 

• da doprinese uspostavlјanju efikasnijeg i 

odgovornijeg postupanja službenika. 

 

Član 4. 

Svi pojmovi koji su u ovom Kodeksu 

upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju 

muški i ženski rod lica na koja se odnose. 

 

II. OSNOVNI PRINCIPI I PRAVILA 

KODEKSA 

 

Zakonitost i nepristrasnost 

 

Član 5. 

 Službenik je dužan da se u obavlјanju svojih 

poslova ponaša zakonito i da svoja diskreciona ovlašćenja 

primenjuje nepristrasno.   

 Službenici posebno vode računa da odluke koje 

se tiču prava, obaveza ili na zakonu zasnovanih interesa 

stranaka imaju osnov u zakonu i da njihov sadržaj bude 

usklađen sa zakonom. 

Službenici su dužni da se uzdržavaju od bilo koje 

samovolјne ili druge radnje koja će neopravdano uticati 

na stranke ili im se neosnovano daje povlašćeni tretman. 

 Službenici se u svom radu nikada ne rukovode 

ličnim, porodičnim, niti političkim pritiscima i motivima. 

 

Objektivnost 

Član 6. 

 U svom radu, službenik je dužan da uzme u obzir 

sve relevantne činjenice i da svaku od njih pravilno oceni 

u odnosu na odluku, kao i da izuzme sve elemente koji 

nisu od značaja za predmetni slučaj. 
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Zabrana diskriminacije 

 

Član 7. 

 Službenici su obavezni da u svakoj prilici 

poštuju princip jednakosti stranaka pred zakonom, a 

posebno kada rešavaju o zahtevima stranaka i donose 

odluke. 

Službenici postupaju jednako prema svim 

strankama u istoj pravnoj i faktičkoj situaciji.  

Ukoliko dođe do drugačijeg postupanja 

službenika prema određenoj stranci nego što je to 

uobičajeno, službenik je dužan da obrazloži takvo 

postupanje relevantnim razlozima konkretnog slučaja. 

 Službenik je dužan da u okviru svojih 

nadležnosti omogući ostvarivanje prava, poštovanje 

integriteta i dostojanstva stranaka i drugih službenika bez 

diskriminacije ili povlašćivanja po bilo kom osnovu, a 

naročito po osnovu pola, rase, boje kože, društvenog 

porekla, rođenja, genetskih svojstava, kulture, jezika, 

veroispovesti ili verovanja, političkog ili drugog uverenja, 

državlјanstva, pripadnosti narodu ili nacionalnoj manjini, 

imovnog stanja, psihičkog i fizičkog invaliditeta, starosne 

dobi, rodnog identiteta i seksualne orijentacije, 

zdravstvenog stanja, bračnog i porodičnog statusa, 

osuđivanosti, fizičkog izgleda, članstva u političkim, 

sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim i 

pretpostavlјenim ličnim svojstvima. 

 

Zabrana zloupotrebe i prekoračenja službenih  

ovlašćenja 

 

Član 8. 

 Službenici su dužni da ovlašćenja u svom radu 

koriste isklјučivo u svrhe koje su utvrđene zakonom i 

drugim odgovarajućim propisima. 

Pri obavlјanju privatnih poslova, službenik ne 

sme koristiti službene oznake, službena ovlašćenja ili 

autoritet radnog mesta u lokalnoj samoupravi. 

 Službenik je dužan da u svom radu isklјučivo 

vrši uvid, pribavlјa i obrađuje podatke o činjenicama o 

kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni 

za odlučivanje, odnosno postupanje.  

 

Zaštita podataka o ličnosti 

 

Član 9. 

 Službenik koji obrađuje podatke o ličnosti 

poštuje sve zakonske propise i važeće standarde u 

pogledu njihove zaštite. 

 Službenik posebno ne koristi lične podatke u 

svrhe koje nisu zakonite, ne dostavlјa ih neovlašćenim 

osobama i ne omogućava im uvid u njih. 

 

Pristup informacijama od javnog značaja 

 

Član 10. 

 Službenik se stara o poštovanju prava na pristup 

informacijama od javnog značaja na način koji 

obezbeđuje najpotpunije i najefikasnije ostvarivanje tog 

prava, u skladu sa zakonom koji reguliše pristup 

informacijama od javnog značaja i pravilima koja važe u 

organu, službi ili organizaciji. 

 

Pružanje informacija o postupku 

 

 

Član 11. 

 Službenici su dužni da strankama, na njihov 

zahtev, daju informacije o postupku koji se kod njih vodi. 

Službenik će uputiti stranku na koji način može da izvrši 

uvid u stanje postupka. 

 Službenici su dužni da strankama pruže i 

informacije o pravnim radnjama koje stranke treba da 

preduzmu u cilјu ostvarivanja svojih prava i obaveza. 

Službenik vodi računa da informacije koje pruža budu 

jasne i razumlјive stranci. 

 Kada službenik ne sme da obelodani informaciju 

zbog njene poverlјive prirode, dužan je da navede datoj 

zainteresovanoj stranci razloge zbog kojih nije u 

mogućnosti da joj poveri navedenu informaciju. 

 Ako je usmeni zahtev stranke previše složen, 

službenik je dužan da posavetuje stranku o tome kako da 

formuliše svoj zahtev pisanim putem. 

 Ukoliko se zahtev u vezi postupka odnosi na 

pitanja za koje određeni službenik nije nadležan, uputiće 

stranku na nadležnog službenika i naznačiti njegovo ime i 

po mogućstvu kontakt podatke. 

 

Ispravlјanje propusta 

 

   

Član 12. 

 U slučaju greške u radu službenika koja ima 

nepoželјan uticaj na prava ili interese stranaka, službenik 

je dužan da uputi pismeno izvinjenje stranci i nastoji da 

otkloni negativne posledice prouzrokovane njegovom 

greškom što je pre moguće, kao i da obavesti stranku o 

pravu na odgovarajuće pravno sredstvo i prigovor zbog 

propusta. 

Razumni rok za donošenje odluka 

 

 

Član 13. 

 Službenici se staraju da se odluka po svakom 

zahtevu ili prigovoru donese u razumnom roku, bez 

odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u zakonom 

predviđenom roku.  Isto pravilo primenjuje se za 

odgovore na dopise stranaka ili odgovore na službene 

dopise kojima službenici od pretpostavlјenih traže 

uputstva u pogledu postupka koji se vodi. 

 Ako zbog složenosti postupka, odnosno pitanja 

koja su pokrenuta, odluku nije moguće doneti u 

zakonskom roku, službenik će o tome obavestiti stranku i 

svog pretpostavlјenog, i preduzeti sve što je potrebno da 

se odluka donese što pre. 

 

Ponašanje službenika u javnim nastupima 

 

Član 14. 

 U svim oblicima javnih nastupa i delovanja u 

kojima predstavlјa jedinicu lokalne samouprave, 
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službenik je dužan iznositi stavove, u skladu s propisima, 

ovlašćenjima, stručnim znanjem i Kodeksom. 

 Prilikom iznošenja stručnih i ličnih stavova, 

službenik pazi na ugled jedinice lokalne samuprave i lični 

ugled i sme iznositi samo istinite podatke, sadržinom i 

tonom kojim se ne vređa ugled organa, ustanova, 

preduzeća, kao ni njihovih predstavnika, a na isti način 

ima postupati i kada je reč o ličnom i poslovnom ugledu 

drugih fizičkih i pravnih lica. 

  

Poštovanje drugih i učtivost službenika 

 

Član 15. 

Službenici su dužni da se međusobno i prema 

strankama ophode sa poštovanjem.  Prilikom 

komunikacije sa strankama službenici treba da budu 

učtivi, pristupačni, tačni i kooperativni. 

 Prilikom odgovaranja na dopise, u telefonskim 

razgovorima i u prepisci putem elektronske pošte, 

službenik je dužan da bude što više od pomoći i da pruži 

što iscrpnije i preciznije odgovore. 

U prisustvu stranaka službenicima nisu 

dozvolјeni privatni telefonski razgovori. 

 

Standard poslovne komunikacije 

 

Član 16. 

Standard poslovne komunikacije podrazumeva 

da se u najkraćem mogućem roku (najkasnije u roku od 

24 sata) odgovori na poruku primlјenu radnim danima 

putem elektronske pošte.  

Ukoliko je primalac elektronske pošte odsutan, 

mora biti postavlјeno obaveštenje na elektronskoj pošti o 

odsustvu sa radnog mesta sa informacijama kome se 

mogu obratiti stranke ili službenici u hitnim slučajevima, 

a tokom odsustva primaoca poruke. 

 

Slanje podneska/dopisa ili elektronske pošte 

 

Član 17. 

Službenik je dužan da prilikom slanja podneska 

ili dopisa uvek koristi memorandum. 

Podnesak, dopis ili elektronsku poštu potrebno je 

nasloviti na osobu (fizičko lice) ili funkciju, odnosno 

poslovno ime privrednog društva.  

Podnesak, dopis i elektronsku poštu neophodno 

je uredno potpisati svojim imenom, zvanjem i ostalim 

podacima za kontakt. 

Podnesak, dopis ili elektronska pošta treba da 

bude jasne sadržine i koncizan, a stil pisanja treba da bude 

prilagođen osobi kojoj se obraća i u skladu sa temom.  

Prilikom pripreme podneska, dopisa ili 

elektronske pošte proveriti pravopis i tačnost informacija 

koje se navode. 

 

Poštovanje radnog vremena 

 

Član 18. 

Zaposleni su dužni da poštuju propisano radno 

vreme, kao i da se prilikom dolaska ili odlaska sa radnog 

mesta evidentiraju na propisan način. 

Pauza u toku radnog vremena je dozvolјena u 

dogovorenom vremenskom intervalu u trajanju od 30 

minuta. 

Pauza ne može biti na početku ili na kraju 

radnog vremena. 

Nije dozvolјeno napuštanje radnog mesta u 

okviru radnog vremena bez odobrenja 

rukovodioca ili zaposlenog kojeg rukovodilac 

ovlasti. 

Službenicima bez prethodne najave i odobrenja 

pretpostavlјenog, nije dopušten ulazak u radne prostorije 

organa, službe ili organizacije van radnog vremena. 

 

Standardi odevanja na radnom mestu 

 

Član 19. 

 Službenik je dužan da bude prikladno i uredno 

odeven, primereno poslovima službenika, i da na taj način 

ne narušava ugled jedinice lokalne samouprave, niti 

izražava svoju političku, versku ili drugu ličnu pripadnost 

koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost 

i neutralnost.  

Zaposleni treba da se odevaju u skladu sa 

zahtevima radnih mesta i radnih aktivnosti, a osnovni 

standard svakodnevnog odevanja jeste uredna i čista 

odeća.  

 Službenika koji je neprikladno odeven, 

neposredni rukovodilac će upozoriti na obavezu 

poštovanja ovog Kodeksa u pogledu odevanja na radnom 

mestu i na mogućnost pokretanja disciplinskog postupka 

u slučaju ponovlјene povrede Kodeksa. 

 

Urednost radnih prostorija 

 

Član 20. 

 Radne prostorije službenika moraju biti čiste i 

uredne o čemu službenici vode računa sve vreme tokom 

trajanja radnog vremena, kao i prilikom napuštanja istih. 

 

Konzumacija hrane je dozvolјena isklјučivo u 

prostorijama koje su određene za te namene. 

 

 

III.  PRIDRŽAVANјE ODREDABA KODEKSA 

I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Pravo pritužbe zbog kršenja Kodeksa 

 

Član 21. 

 Stranka se zbog povrede pravila ovog Kodeksa 

može pritužbom obratiti rukovodiocu organa, službe ili 

organizacije Opštinske uprave (u dalјem tekstu: nadležni 

rukovodilaca 

 Nadležni rukovodilac dužan je da obavesti 

podnosioce pritužbe o preduzetim radnjama. 

  Nadležni rukovodilac svojim odlukama, 

stavovima, mišlјenjima, preporukama i drugim aktima 

stvaraju praksu od značaja za primenu ovog Kodeksa. 
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Praćenje primene Kodeksa 

 

Član 22. 

 Nadležni rukovodilac Opštine  prati i razmatra 

primenu Kodeksa.  

 Za sprovođenje ovog Kodeksa odgovorni su 

rukovodioci organizacionih jedinica. 

 Ukoliko praćenjem primene Kodeksa oceni da je 

to potrebno, nadležni rukovodilac može za primenu 

Kodeksa izdati posebna uputstva. 

 Izveštaj o primeni Kodeksa čini sastavni deo 

godišnjeg izveštaja o radu organa, službe ili organizacije. 

 Izveštaj sadrži statističke podatke o ukupnom 

broju primlјenih prigovora stranaka na kršenje Kodeksa, 

strukturi prigovora po pravilima utvrđenim Kodeksom, 

pokrenutim i okončanim disciplinskim postupcima, 

izrečenim merama za kršenje Kodeksa i druge činjenice i 

okolnosti za koje rukovodioci organa, službi ili 

organizacija smatraju da su od značaja za praćenje 

primene Kodeksa. 

 

Disciplinska odgovornost 

 

Član 23. 

 Povrede obaveza iz ovog Kodeksa predstavlјaju 

lakšu povredu dužnosti iz radnog odnosa, ukoliko nije 

obuhvaćena nekom od težih povreda radnih dužnosti 

predviđenih Zakonom ili drugim propisom. 

 

Obaveštavanje stranaka i službenika o primeni Kodeksa 

  

Član 24. 

 Tekst Kodeksa načelnik opštinske/gradske 

uprave postavlјa na internet stranici Opštine Tutin a u 

štampanom obliku ističe na oglasnoj tabli i u dovolјnom 

broju primeraka čini dostupnim strankama na drugim 

odgovarajućim mestima (uslužni servis građana, šalterske 

službe, mesne kancelarije i dr.).  

 Nadležni rukovodilac upoznaje sve službenike sa 

sadržinom Kodeksa. 

 

Stupanje na snagu 

 

Član 25. 

 Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od 

objavlјivanja u „Službenom listu“ Opštine Tutin. 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN- 

 

REPUBLIKA SRBIJA     PREDSJEDNIK 

OPŠTINA TUTIN       Pajaz Jusufović, s.r. 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj: 110-30/2017 

Dana, 28.12.2017.godine 

PREDSJEDNIK 

Pajaz Jusufović, s.r. 

 

Na osnovu član 24. Stav 3. Zakona o javnim 

preduzećima („Službeni glasnik RS“, 119/2012, 116/13, 

44/2014 i 15/2016), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o 

lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik RS“ broj 129/07 

i 83/2014) i člana 37.stav 1. tačka 10. Statuta opštine 

Tutin (Opštinski službeni glasnik “ broj 5/15), Skupština 

opštine Tutin na sjednici održanoj dana, 28.12.2017. 

godine donijela je: 

 

R J E Š  E N J E 

O IMENOVANJU DIREKTORA JKSP “GRADAC“ 

IZ TUTIN 

 

Član 1. 

Za direktora JKSP “Gradac” iz  Tutina imenuje 

se Alija Džudževic, dipl. ing. rudarstva  iz Detana, opština 

Tutin.  

Član 2. 

Mandat imenovanom traje 4 godine. 

 

Član 3.                                                   

Rješenje o imenovanju, sa obrazloženjem 

objaviti  u „Službenom glasniku Republike Srbije“ , 

 „Službenom glasniku  opštine Tutin “ i na internet strani 

opštine Tutin.  

 

Član 5. 

Ovo Rješenje dostaviti imenovanom , Javnom 

preduzeću i arhivi. 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA 

OPŠTINA TUTIN 

I Broj: 119-49/2017                                               

Dana :  28.12.2017.godine        

Tutin  

                       

PREDSJEDNIK  

Pajaz Jusufović, s.r 

 

 

Na osnovu člana 117.  Zakona o osnovama 

sistema obrazovanja i vaspitanja («S1. glasnik 

RS»?br. 72/09, 52/11 i 55/2013, 35/15 i 88/17) i 

člana 37. stav 10. Statuta opštine Tutin („Opštinski 

službeni glasnik" br. 5/15) Skupština opštine Tutin 

na sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine 

donijela je: 

R J E Š E N J E 

  o razrješenju  i imenovanju član Školskog odbora  

Gimnazije u Tutinu 

 

   Član 1.  

Razrješava   se dužnosti člana  Školskog odbora 

Gimnazije u Tutinu 

-  Adnan Šehović, dipl,pravnik  
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Član 2. 

Imenuje se za člana Školskog odbora 

Gimnazije u Tutinu  

- Meliha Goruždić, dipl.ecc  

 

Član 3. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviće se u “ Službenom listu opštine  Tutin”. 

 

Član 4. 

Ovo Rješenje dostaviti: razriješenom i 

imenovanom   članu  Školskog odbora Gimnazije u 

Tutinu,  prosvetnom inspektoru opštine Tutin, školi 

i arhivi. 

                 -SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN  - 

 

REPUBLIKA SRBIJA              

OPŠTINA TUTIN            

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj: 119-48/2017   

Dana: 28.12.2017.godine 

 

PREDSJEDNIK SO-e Tutin  

Pajaz Jusufović, s.r. 

 

Na osnovu člana 117.  Zakona o osnovama 

sistema obrazovanja i vaspitanja («S1. glasnik 

RS»?br. 72/09, 52/11 i 55/2013, 35/15 i 88/17)  i 

člana 37. stav 10. Statuta opštine Tutin („Opštinski 

službeni glasnik" br. 5/15) Skupština opštine Tutin 

na sjednici održanoj dana, 28.12.2017 godine 

donijela je: 

R J E Š E N J E 

  o razrješenju članova Školskog odbora  

Osnovne škole „25. Maj“ Delimeđe  

 

Član 1. 

 

Razrješavaju  se dužnosti člana  Školskog odbora 

osnovne škole „25. Maj“ Delimeđe 

   

1. Demirović Nermina iz Morani ispred 

Savjeta roditelja  ,  zbog prestanka pravnog 

osnova za imenovanje i 

2. Hadžić Ćamal  iz Gujića zbog podnijete 

ostavke.   

 

Član 2. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviće se u “ Službenom listu opštine Tutin”.  

 

Član 3. 

Ovo Rješenje dostaviti: razriješenim  

članovima Školskog odbora osnovne škole  „25. 

Maj " Delimeđe,  prosvetnom inspektoru opštine 

Tutin, školi i arhivi.  

 

-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN  - 

 

REPUBLIKA SRBIJA              

OPŠTINA TUTIN            

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj: 119-50/2017 

Dana: 28.12.2017.godine 

 

PREDSJEDNIK SO-e Tutin 
Pajaz Jusufović, s.r. 

 

 

 

Na osnovu člana 117.  Zakona o osnovama 

sistema obrazovanja i vaspitanja («S1. glasnik 

RS»?br. 72/09, 52/11 i 55/2013, 35/15 i 88/17) i 

člana 37. stav 10. Statuta opštine Tutin („Opštinski 

službeni glasnik" br. 5/15) Skupština opštine Tutin 

na sjednici održanoj dana, 28.12.2017.  godine 

donijela je: 

R J E Š ENJ E 

O IMENOVANJU ČLANAOVA ŠKOLSKOG 

ODBORA  

OSNOVNE ŠKOLE ,,25. Maj“ Delimeđe  

 

 

 

Član 1. 

 

Za  članove  školskog odbora “25.Maj” 

Delimeđe imenuje se: 

1. Bihorac Samir iz Delimeđa ispred 

Savjeta roditelja i  

2. Balić Ćazim iz Gucevića ispred 

Nastavnićkog vijeća  .  

 

 

Član 2  

Mandat  imenovanim  članovima traje do istaka 

mandata članova Školskog odbora.  

                                               

 

Član  

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviće se u „Službenom listu Opštine Tutin“.  

 

 

 

Član 4. 

Ovo Rješenje dostaviti imenovanim  članovima 

Školskog odbora Osnovne škole „25. Maj" 

Delimeđe, školi  i arhivi.  

 

 

-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN  - 
 

REPUBLIKA SRBIJA              

OPŠTINA TUTIN            

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj :  119-51/2017 

Dana:  28.12.2017.godine 

 

PREDSJEDNIK SO-e Tutin 

Pajaz Jusufović, s.r. 
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Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 6. Zakona o 

lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik RS „ broj 

129/07) , člana 37. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Tutin 

(,,Službeni list Opštine Tutin'' broj 15/05) člana 15. 

Odluke o mjesnim zajednicama (,,Službeni list Opštine 

Tutin'' broj3/09),   Skupština opštine Tutin, na sjednici 

održanoj dana, 28.12.2017. godine,donijela je 

 

 

R  J E Š E NJ E 

o imenovanju Komisije za sprovodjenje 

izbora za savjete mjesnih zajednica 

 

Član 1. 

 U sastav Komisije za sprovodjenje izbora za 

savjete mjesnih zajednica na području opštine Tutin 

imenuju se: 

 

  1. Rahman Fekić -  predsjednik, 

  2. Muzafera Gegić - zamjenik 

predsjednika, 

  3. Suhrab Šehović  - član, 

  4. Misala Hodović  - član , 

  5. Adisa Pramenković - član , 

  6. Ismet Džudžević - član , 

  7. Samir Škrijelj - član , 

 

Član 2. 

 Zadatak Komisije je da: 

 -     propiše obrasce potrebne za sprovodjenje 

izbornih radnji,  

- donese Pravila postupanja i Upustvo o 

sprovođenju izbora za članove Savjeta 

mjesnih zajednica,  

- odredi mjesta za glasanje i  

- na prijedlog Komisije za kadrovska, 

administrativna i mandatna pitanja imenuje 

članove Odbora za sprovodjenje glasanja u 

mjesnim zajednicama. 

 

Član 3. 

Mandat članovima Komisije traje četiri godine. 

 

Član 4. 

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje 

da važi Rješenje broj 119-33/2013 od 17.09.2013. godine 

( „Službeni list opštine Tutin“ broj 5/2013).  

 

Član 5. 

 Ovo  Rješenje objaviti u ,,Službenom listu 

Opštine Tutin''. 

 

-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN- 

      REPUBLIKA SRBIJA                  PREDSJEDNIK 

      OPŠTINA TUTIN                         Pajaz Jusufović, s.r. 

      SKUPŠTINA OPŠTINE 

      IBroj : 119-52/2017 

      Dana: 28.12.2017.godine 

PREDSJEDNIK 

Pajaz Jusufović, s.r                                            

Na osnovu člana 99. i  čl.100. Zakona o planiranju i 

izgradnji ( SL.glasnik RS br.72/2009, 81/2009-isp., 

24/2011, 121/2012, 42/2013-OUS, 50/2013-OUS i  

98/2013 i Odluka US,  132/2014 i 145/2014 ), člana 37. 

Stav.1 tačka 7.Statuta opštine Tutin ( „Opštinski službeni 

list„ br.5/2015) i člana 31. i čl.50. Odluke o 

gradjevinskom zemljištu ( „ Opštinski  službeni list“ 

br.1/2017), i Odluke o izmeni Odluka o dodeli na 

korišćenje gradjevinskog zemljišta I broj 463-86/2011 od 

20.06.2011.godine, a na prijedlog Odeljenja za urbanizam 

imovinsko pravne i komunalno stambene  poslove opštine 

Tutin, Skupstina opštine Tutin, na sjednici odrzanoj dana, 

28.12.2017.godine, donosi: 

R J E Š E NJ E 

 

 Menja se Rješenje SO-e Tutin o ustupanju uz 

naknadu građevinske parcele broj 06-8/97 od 

21.11.1997.godine, tako što u samom naslovu umesto 

Rješenje o ustupanju građevinske parcele, treba da stoji 

Rješenje a u stavu  I tačka 8. dispozitiva Rješenja treba da 

stoji:  

Opština Tutin otuđuje uz naknadu u svojinu, 

javnim nadmetanjem građevinsko zemljište označeno kao 

Kp.br.267/11 potes Polje, po kulturi pašnjak 2. klase, u 

površini od 250 m2 upisana u listu nepokretnosti broj 229 

KO Tutin, radi izgradnje stambenog objekta a u svemu 

prema lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, Toković 

(Murat) Saitu iz sela Gradac, opština Tutin, nosiocu 

JMBG 1711955784321.  

 Obavezuje se kupac pomenute nepokretnosti da 

u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti ovog Rješenja 

zaključi Ugovor o otuđenju sa Opštinom Tutin, kojim će 

biti bliže regulisana prava i obaveze stranaka. 

 Porez na prenos apsolutnih prava snosi kupac. 

 U ostalom delu Rješenje ostaje neizmenjeno. 

 

Obrazloženje 

Skupština opštine Tutin je Toković Saitu iz sela 

Gradac, opština Tutin, nakon sprovedenog javnog 

konkursa, uz naknadu, kao najpovoljnijem ponuđaču radi 

izgradnje, ustupila građevinsku parcelu označenu kao 

Kp.br.267/11 KO Velje Polje u površini od 288 m2 i to 

Rješenjem broj 06-8/97 od 21.11.1997.godine.  

 U vreme donošenja Rješenja SO-e Tutin o 

ustupanju građevinskog zemljišta broj 06-8/97 od 

21.11.1997.godine, predmetna parcela nije bila vlasništvo 

Opštine Tutin, pa podnosilac zahteva nije mogao da izvrši 

overu ugovora niti uknjižbu iste u Službi za katastar 

nepokretnosti, obzirom da se radilo o državnoj svojini čiji 

je vlasnik bila Mesna zajednica. U predmetnom rješenju 

je takođe pogrešno naznačena katastarska opština tako što 

je označena KO Velje Polje umesto KO Tutin. 

Kasnijom parcelacijom nepokretnost je dobila 

istu oznaku Kp.br. 267/11 i dobila površinu od 250 m2, 

upisana u listu nepokretnosti broj 229 KO Tutin, odnosno 

manja je za 38 m2 od ranije dodeljene površine, što je 

posledica izrade digitalnog katastarskog plana (DKP). 

 U međuvremenu predmetna parcela je uknjižena 

kao javna svojina Opštine Tutin i sa oznakom Kp.br. 

267/11 u površini od 250 m2 KO Tutin. U Rješenju o 
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ustupanju uz naknadu građevinske parcele broj 06-8/02 

stoji konstatacija da se u stavu I tačka 8. dodeljuje se uz 

naknadu Kp.br. 267/11 KO Velje Polje u površini od 288 

m2 Toković Saitu.  

 

Upustvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog 

rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti i 

voditi upravni spor tužbom kod Višeg suda u Novom 

Pazaru, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.  

 

SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN- 

REPUBLIKA SRBIJA                                                                                                            

OPŠTINA TUTIN                                                                                                                 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

IBroj : 463-131/2017 

Dana, 28.12.2017.godine 

PREDSJEDNIK 

Pajaz Jusufović, s.r. 
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PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

 

Na osnovu člana 104. Statuta opštine Tutin 

(„Opštinski službeni glasnik" br. 9/08), člana 14. stav 1. i 

člana 29. Odluke o Mjesnim zajednicama opštine Tutin 

(„Službeni list Opštine Tutin" br.3/09), Predsjednik 

Skupštine opštine Tutin, dana 28. 12. 2017. godine, 

donosi  

O D L U K U 

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE  

SAVJETA MJESNIH  ZAJEDNICA OPŠTINE 

TUTIN 

 

Član 1. 

Raspisujem izbore za članove Savjeta mjesnih 

zajednica na teritoriji Opštine Tutin: I, II, III, IV, V 

gradska mjesna zajednica, Dubovo, Biohane, Dobrinja, 

Bujkoviće, Detane, Dolovo, Suvi Do, Leskova, Reževiće, 

Melaje, Delimeđe, Morani, Koniče, Crkvine, Orlje, 

Ribariće, Mojstir, Draga i Žirče.  

Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica 

održaće se 25. Februara 2018. godine. 

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za 

članove Savjeta mjesnih zajednica je 26. Januar 2018. 

godine. 

Član 2. 

Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica 

sprovešće se na način propisan Odlukom o Mjesnim 

zajednicama.  

Broj članova Savjeta mjesnih zajednica biraće se 

prema statutima mjesnih zajednica. Članovi Saveta 

mjesnih zajednica biraju se na period od četiri godine. 

 
Član 3. 

Pravo predlaganja kandidata za člana Savjeta 

mjesne zajednice  imaju gradjani  sa 

područja mjesne zajednice, sa biračkim pravom na tom 

području. 

Svakog kandidata za člana Savjeta gradske 

Mjesne zajednice svojim potpisom mora da podrži 

trideset građana a za člana Savjeta za seosko područje 

deset građana. 

Ovjeru potpisa građana vrši Opštinska uprava. 

 

Član 4. 

Izbore za članove Savjeta mjesnih zajednica 

sprovodi Komisija za sprovođenje izbora za savjete 

mjesnih zajednica od 7 članova koju će imenovati 

Skupština opštine Tutin  i odbori za sprovođenje glasanja, 

koje će imenovati navedena Komisija. 

 
Član 5. 

Sredstva za troškove sprovođenja izbora za 

članove Savjeta mjesnih zajednica obezbjediće se u 

budžetu opštine Tutin. 

Član 6. 

Rokovi za preduzimanje izbornih radnji poĉinju 

da teku  od 28. Decembra 2017. godine 

 

 

 

Član 7. 

Ova  Odluka  stupa na  snagu  danom donošenja 

a objaviće se u „Službenom listu Opštine Tutin. 

 

 Broj: 013-3/2017 

 Dana:28.12.2017.godine                                                                  

TUTIN                                                                                                        

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  

Pajaz Jusufović, s.r 
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