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Т Р Г О В И Ш Т Е  
Скупштина општине Трговиште,  седница  
одржана дана 18.12. 2020 . године. 
881. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије 
број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 
– др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020), и члана 32.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број: 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. 
Статута општине Трговиште („Службени гласник 
Града Врања“, бр. 3/2019), Скупштина општине 

Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 
18.12. 2020 . године, донела је:  

   
ОДЛУКУ О  

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ  
ЗА 2021 . ГОДИНУ  

   
   

I   ОПШТИ ДЕО  
   

Члан 1.  
Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Трговиште за 2021 .годину (у 
даљем тексту: Буџет), састоје се од:   
 
 

 
 

Опис Износ 
1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 682.855.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 682.805.000,00
- буџетска средства 642.169.000,00
- сопствени приходи 2.001.000,00
- донације 37.685.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 50.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 457.568.000,00
- текући буџетски расходи 453.467.000,00
- расходи из сопствених прихода 1.901.000,00
- донације 2.200.000,00

ГОДИНА XXVII 
БРОЈ 44 

 

В Р А Њ Е 
Четвртак,31.децембар.2020.год. 

Излази по потреби. 
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 253.537.000,00
- текући буџетски издаци 217.952.000,00
- издаци из сопствених прихода 100.000,00
- донације 35.485.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -29.200.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) -10.800.000,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -40.000.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине 0,00
Примања од задуживања 0,00
Неутрошена средства из претходних година 60.000.000,00
Издаци за отплату главнице дуга 20.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 40.000.000,00
 
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

Опис Економ
. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 682.855.000,00

1. Порески приходи 71 386.277.000,00
1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 72.044.000,00
1.2. Самодопринос 711180 0,00
1.3. Порез на имовину 713 5.633.000,00
1.4. Остали порески приходи 714 298.600.000,00
1.5. Други порески приходи 716 10.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему: 74 20.499.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00
- приходи од продаје добара и услуга  0,00
3. Меморандумске ставке 77 950.000,00
4. Донације 731+732 20.000.000,00
5. Трансфери 733 255.079.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 50.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 722.855.000,00

1. Текући расходи 4 458.518.000,00
1.1. Расходи за запослене 41 104.223.515,00
1.2. Коришћење роба и услуга 42 190.379.485,00
1.3. Отплата камата 44 2.700.000,00
1.4. Субвенције 45 41.101.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета 47 11.700.000,00
1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+4

64+465 
78.074.000,00

1.7. Трансфери 463 30.340.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 253.537.000,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 10.800.000,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

 0,00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00
2. Задуживање 91 0,00
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2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  20.000.000,00
3. Отплата дуга 61 20.000.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 20.000.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00
4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 
3,  извор финансирања 13) 

3 60.000.000,00

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 
ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 14) 

3 0,00

 
 

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
За период: 01.01.2021-31.12.2021 

  
   

Назив програма Износ 
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 7.000.000,00
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 71.903.000,00
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 255.695.000,00
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 19.764.000,00
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 2.443.000,00
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 5.388.000,00
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 40.800.000,00
8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 25.884.515,00
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 15.540.000,00
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 3.000.000,00
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 33.595.000,00
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 8.800.000,00
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 22.285.000,00
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 23.720.000,00
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 159.747.485,00
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 47.290.000,00
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00
Укупно за БК 742.855.000,00
 
 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022 и 2023.годину  исказују се у овом 
прегледу :  
 
Економ

. 
класиф. 

Ред. 
број Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 
  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ  

423 1. ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ:  100.000,00 0,00 0,00
511 1. ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ:  300.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
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  Укупна вредност пројекта: 400.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 400.000,00 

 
 
Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у 
табели: 
 
 
Економ. 
класиф. 

Ред. 
број Опис null. 1. 2. 

1 2 3 4 5 6 
 
 
Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у 
табели: 
 
 
Економ

. 
класиф. 

Ред. 
број Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 
  В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ  

422 1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ СЛАВЕ И ОСТАЛЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ:  

50.000,00 0,00 0,00

423 1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ СЛАВЕ И ОСТАЛЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ:  

200.000,00 0,00 0,00

426 1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ СЛАВЕ И ОСТАЛЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ:  

200.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 450.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 450.000,00 
 2. ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА:  3.005.000,00 0,00 0,00
 2. ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА:  40.000,00 0,00 0,00
 2. ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА:  350.000,00 0,00 0,00
 2. ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА:  20.000,00 0,00 0,00
 2. ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА:  560.000,00 0,00 0,00
 2. ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА:  3.370.000,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 7.345.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 7.345.000,00 

 
IV   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА  

   
Члан   7 .  

У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021 . годину и пројекцијама 
за 2022. и 2023 . годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 
36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013,  63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон ), и Законом о одређивању максималног 
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броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015, у даљем тексту Закон о 
максималном броју ), и одлуке Владе о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органу, систему јавних служби, Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе 
за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 101/2015),  број запослених код корисника буџета не може 
прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време .  
             На основу члана 6.  Закона о максималном броју, скупштина јединице локалне самоуправе, својим 
актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021 . годину и појекцијама 
за 2022 . и 2023 . годину које је донео министар финансија, исказује се маса средстава за плате и број 
запослених и то:         
 

Приходи из буџета у износу од  642.359 . 0 00  динара, Социјални доприноси у износу од 950.000, 
Сопствени приходи буџетских корисника 1.931.000, Трансфери од других нивоа власти 37.685.000  и 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 60.000.000  динара, распоређују се по 
корисницима и врстама издатака, и то:  
 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021  

 

Шиф
ра 

функ
ц. 

класи
ф. 

Број 
позици

је 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Струк
тура 
( % ) 

Разде
о 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Функ
ц. 
клас. 

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

Прог
рам 

2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање скупштине  

110 1/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

4.743.000,00 0,00 0,00 4.743.000,00 0,64 

110 2/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

792.000,00 0,00 0,00 792.000,00 0,11 

110 3/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

110 4/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

110 5/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 347.000,00 0,00 0,00 347.000,00 0,05 
110 6/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,05 
110 7/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,35 
110 8/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 
110 9/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 

110 10/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,04 

110 11/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање скупштине 17.362.000,00 0,00 0,00 17.362.000,00 2,34 

 
   Извори финансирања за функцију 110: 

  

     



2798-Страна-Број -44-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“     Четвртак,31.децембар.2020.године. 
  

 

  01 Приходе из буџета 17.362.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

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

17.362.000,00 0,00 0,00 17.362.000,00 2,34 

 
Функ
ц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  

Прог
рам 

2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање скупштине  

160 12/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
160 13/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 
160 14/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 
Укупно за 
активност 

0001 Функционисање скупштине 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09 

 
   Извори финансирања за функцију 160: 

  

     

  01 Приходе из буџета 700.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,09 

 
   Извори финансирања за раздео 1: 

  

     

  01 Приходе из буџета 18.062.000,00     
Укупно за 
раздео 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 18.062.000,00 0,00 0,00 18.062.000,00 2,43 

 
Разде
о 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Функ
ц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи  

Прог
рам 

2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Акти
вност 

0002 Функционисање извршних органа  

111 15/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

7.521.000,00 0,00 0,00 7.521.000,00 1,01 

111 16/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

1.253.000,00 0,00 0,00 1.253.000,00 0,17 

111 17/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

111 18/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,02 

111 19/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,14 

111 20/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
111 21/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 
111 22/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,27 
111 23/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 
111 24/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

111 25/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

111 26/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,08 
Укупно за 
активност 

0002 Функционисање извршних органа 13.819.000,00 0,00 0,00 13.819.000,00 1,86 

 
Акти
вност 

0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине  

111 27/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 
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ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

111 28/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

111 29/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,03 

111 30/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 
111 31/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
Укупно за 
активност 

0003 Подршка раду извршних органа 
власти и скупштине 

1.217.000,00 0,00 0,00 1.217.000,00 0,16 

 
   Извори финансирања за функцију 111: 

  

     

  01 Приходе из буџета 15.036.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

111 Извршни и законодавни органи 15.036.000,00 0,00 0,00 15.036.000,00 2,02 

 
   Извори финансирања за раздео 2: 

  

     

  01 Приходе из буџета 15.036.000,00     
Укупно за 
раздео 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 15.036.000,00 0,00 0,00 15.036.000,00 2,02 

 
Разде
о 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Функ
ц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи  

Прог
рам 

2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Акти
вност 

0002 Функционисање извршних органа  

111 32/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

8.342.000,00 0,00 0,00 8.342.000,00 1,12 

111 33/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,19 

111 34/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

111 35/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 

111 36/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

111 37/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,07 

111 38/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02 
111 39/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 
111 40/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,22 
111 41/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,09 
111 42/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

111 43/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

111 44/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

111 45/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
Укупно за 
активност 

0002 Функционисање извршних органа 14.192.000,00 0,00 0,00 14.192.000,00 1,91 

 
   Извори финансирања за функцију 111: 

  

     

  01 Приходе из буџета 14.192.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

111 Извршни и законодавни органи 14.192.000,00 0,00 0,00 14.192.000,00 1,91 
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   Извори финансирања за раздео 3: 
  

     

  01 Приходе из буџета 14.192.000,00     
Укупно за 
раздео 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.192.000,00 0,00 0,00 14.192.000,00 1,91 

 
Разде
о 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА  

Функ
ц. 
клас. 

040 Породица и деца  

Прог
рам 

0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

 
Акти
вност 

0001 Социјалне помоћи  

040 46/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 

040 47/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,23 

Укупно за 
активност 

0001 Социјалне помоћи 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,30 

 
Акти
вност 

0006 Подршка деци и породицама са децом  

040 48/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 1,01 

Укупно за 
активност 

0006 Подршка деци и породицама са 
децом 

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 1,01 

 
   Извори финансирања за функцију 040: 

  

     

  01 Приходе из буџета 9.700.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

040 Породица и деца 9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00 1,31 

 
Функ
ц. 
клас. 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту  

Прог
рам 

0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

 
Акти
вност 

0001 Социјалне помоћи  

070 49/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,34 

Укупно за 
активност 

0001 Социјалне помоћи 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,34 

 
   Извори финансирања за функцију 070: 

  

     

  01 Приходе из буџета 2.500.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

070 Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована 
на другом месту 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,34 

 
Функ
ц. 
клас. 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту  

Прог
рам 

0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

 
Акти
вност 

0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи  

090 50/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,48 
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НИВОИМА ВЛАСТИ 
Укупно за 
активност 

0001 Једнократне помоћи и други 
облици помоћи 

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,48 

 
Акти
вност 

0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама  

090 51/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,41 

Укупно за 
активност 

0003 Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 

3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,41 

 
Акти
вност 

0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста  

090 52/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

7.345.000,00 0,00 0,00 7.345.000,00 0,99 

Укупно за 
активност 

0005 Подршка реализацији програма 
Црвеног крста 

7.345.000,00 0,00 0,00 7.345.000,00 0,99 

 
   Извори финансирања за функцију 090: 

  

     

  01 Приходе из буџета 21.395.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту 

21.395.000,00 0,00 0,00 21.395.000,00 2,88 

 
Функ
ц. 
клас. 

112 Финансијски и фискални послови  

Прог
рам 

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Акти
вност 

0009 Текућа буџетска резерва  

112 53/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 17.200.000,00 0,00 0,00 17.200.000,00 2,32 
Укупно за 
активност 

0009 Текућа буџетска резерва 17.200.000,00 0,00 0,00 17.200.000,00 2,32 

 
Акти
вност 

0010 Стална буџетска резерва  

112 54/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,20 
Укупно за 
активност 

0010 Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,20 

 
   Извори финансирања за функцију 112: 

  

     

  01 Приходе из буџета 18.700.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

112 Финансијски и фискални послови 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 2,52 

 
Функ
ц. 
клас. 

130 Опште услуге  

Прог
рам 

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина  

130 55/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 4,04 

130 56/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

5.194.000,00 0,00 0,00 5.194.000,00 0,70 

130 57/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,30 

130 58/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,22 

130 59/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,11 
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ЗАПОСЛЕНЕ 

130 60/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,08 

130 61/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 1,33 
130 62/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,12 
130 63/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.481.000,00 0,00 0,00 8.481.000,00 1,14 
130 64/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.392.000,00 0,00 0,00 10.392.000,00 1,40 

130 65/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 

130 66/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 6.000.485,00 0,00 0,00 6.000.485,00 0,81 
130 67/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,36 

130 68/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

130 69/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,43 

130 70/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

130 71/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,27 

130 72/0 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И 
ОПРЕМА 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

130 73/0 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,11 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

89.267.485,00 0,00 0,00 89.267.485,00 12,02 

 
Акти
вност 

0003 Сервисирање јавног дуга  

130 74/0 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 
ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69 

Укупно за 
активност 

0003 Сервисирање јавног дуга 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69 

 
Акти
вност 

0014 Ванредне ситуације  

130 75/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,82 
130 76/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,57 
130 77/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 

130 78/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

130 79/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.070.000,00 0,00 0,00 1.070.000,00 0,14 

130 80/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

130 81/0 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ 
УЗРОКА 

2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,31 

130 82/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02 

130 83/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

130 84/0 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И 
ОПРЕМА 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за 
активност 

0014 Ванредне ситуације 18.090.000,00 0,00 0,00 18.090.000,00 2,44 

 
Проје
кат 

0602-
4001 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ СЛАВЕ И ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

130 85/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
130 86/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 
130 87/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 
Укупно за 
пројекат 

0602-
4001 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ 
СЛАВЕ И ОСТАЛЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,06 
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   Извори финансирања за функцију 130: 

  

     

  01 Приходе из буџета 127.807.485,00     
Укупно за 
функц. клас. 

130 Опште услуге 127.807.485,00 0,00 0,00 127.807.485,00 17,20 

 
Функ
ц. 
клас. 

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој  

Прог
рам 

1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

 
Акти
вност 

0005 Спровођење омладинске политике  

150 88/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
150 89/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,06 
150 90/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.390.000,00 0,00 0,00 2.390.000,00 0,32 
150 91/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
150 92/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00 0,11 
Укупно за 
активност 

0005 Спровођење омладинске политике 3.720.000,00 0,00 0,00 3.720.000,00 0,50 

 
   Извори финансирања за функцију 150: 

  

     

  01 Приходе из буџета 3.720.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

150 Опште јавне услуге - 
истраживање и развој 

3.720.000,00 0,00 0,00 3.720.000,00 0,50 

 
Функ
ц. 
клас. 

411 Општи економски и комерцијални послови  

Прог
рам 

1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

 
Акти
вност 

0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента  

411 93/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 
411 94/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 

411 95/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

411 96/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,35 

Укупно за 
активност 

0001 Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 

12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 1,68 

 
   Извори финансирања за функцију 411: 

  

     

  01 Приходе из буџета 12.500.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

411 Општи економски и 
комерцијални послови 

12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 1,68 

 
Функ
ц. 
клас. 

421 Пољопривреда  

Прог
рам 

0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  

 
Акти
вност 

0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници  

421 97/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
421 98/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 
421 99/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 
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421 100/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

421 101/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

421 102/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

543.000,00 0,00 0,00 543.000,00 0,07 

Укупно за 
активност 

0001 Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници 

1.443.000,00 0,00 0,00 1.443.000,00 0,19 

 
Акти
вност 

0002 Мере подршке руралном развоју  

421 103/0 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 
Укупно за 
активност 

0002 Мере подршке руралном развоју 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

 
   Извори финансирања за функцију 421: 

  

     

  01 Приходе из буџета 2.443.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

421 Пољопривреда 2.443.000,00 0,00 0,00 2.443.000,00 0,33 

 
Функ
ц. 
клас. 

451 Друмски саобраћај  

Прог
рам 

0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 
Акти
вност 

0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  

451 104/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 
451 105/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 
451 106/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 20.500.000,00 0,00 0,00 20.500.000,00 2,76 

451 107/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 2,56 

Укупно за 
активност 

0002 Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре 

40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 5,49 

 
   Извори финансирања за функцију 451: 

  

     

  01 Приходе из буџета 40.800.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

451 Друмски саобраћај 40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 5,49 

 
Функ
ц. 
клас. 

474 Вишенаменски развојни пројекти  

Прог
рам 

1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

 
Акти
вност 

0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента  

474 108/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 
474 109/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.495.000,00 0,00 0,00 3.495.000,00 0,47 

474 110/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

474 111/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

141.500.000,00 0,00 95.000.000,00 236.500.000,00 31,84 

Укупно за 
активност 

0001 Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 

148.195.000,00 0,00 95.000.000,00 243.195.000,00 32,74 
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   Извори финансирања за функцију 474: 

  

     

  01 Приходе из буџета 148.195.000,00     
  07 Трансфере од других нивоа власти   35.000.000,00   
  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
  60.000.000,00   

Укупно за 
функц. клас. 

474 Вишенаменски развојни пројекти 148.195.000,00 0,00 95.000.000,00 243.195.000,00 32,74 

 
Функ
ц. 
клас. 

510 Управљање отпадом  

Прог
рам 

1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 
Акти
вност 

0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене  

510 112/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 3,77 

510 113/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69 

Укупно за 
активност 

0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 

48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 6,46 

 
Акти
вност 

0006 Одржавање гробаља и погребне услуге  

510 114/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,50 

Укупно за 
активност 

0006 Одржавање гробаља и погребне 
услуге 

3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,50 

 
   Извори финансирања за функцију 510: 

  

     

  01 Приходе из буџета 51.700.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

510 Управљање отпадом 51.700.000,00 0,00 0,00 51.700.000,00 6,96 

 
Функ
ц. 
клас. 

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту  

Прог
рам 

0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
Акти
вност 

0001 Управљање заштитом животне средине  

560 115/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 
560 116/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,67 

560 117/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,03 

Укупно за 
активност 

0001 Управљање заштитом животне 
средине 

5.388.000,00 0,00 0,00 5.388.000,00 0,73 

 
   Извори финансирања за функцију 560: 

  

     

  01 Приходе из буџета 5.388.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

5.388.000,00 0,00 0,00 5.388.000,00 0,73 

 
Функ
ц. 
клас. 

620 Развој заједнице  

Прог 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
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рам 
 
Акти
вност 

0003 Управљање грађевинским земљиштем  

620 118/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,27 

620 119/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,27 

620 120/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 
Укупно за 
активност 

0003 Управљање грађевинским 
земљиштем 

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,94 

 
   Извори финансирања за функцију 620: 

  

     

  01 Приходе из буџета 7.000.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

620 Развој заједнице 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,94 

 
Функ
ц. 
клас. 

630 Водоснабдевање  

Прог
рам 

1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 
Акти
вност 

0008 Управљање и снабдевање водом за пиће  

630 121/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13 

630 122/0 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,35 

Укупно за 
активност 

0008 Управљање и снабдевање водом 
за пиће 

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,48 

 
   Извори финансирања за функцију 630: 

  

     

  01 Приходе из буџета 11.000.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

630 Водоснабдевање 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,48 

 
Функ
ц. 
клас. 

640 Улична расвета  

Прог
рам 

1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 
Акти
вност 

0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем  

640 123/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,47 

640 124/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,36 

Укупно за 
активност 

0001 Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 

6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,83 

 
   Извори финансирања за функцију 640: 

  

     

  01 Приходе из буџета 6.200.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

640 Улична расвета 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,83 

 
Функ
ц. 
клас. 

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту  

Прог 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
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рам 
 
Акти
вност 

0002 Одржавање јавних зелених површина  

660 125/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 
Укупно за 
активност 

0002 Одржавање јавних зелених 
површина 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 

 
Акти
вност 

0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца  

660 126/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за 
активност 

0005 Уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

 
   Извори финансирања за функцију 660: 

  

     

  01 Приходе из буџета 3.001.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

660 Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

3.001.000,00 0,00 0,00 3.001.000,00 0,40 

 
Функ
ц. 
клас. 

760 Здравство некласификовано на другом месту  

Прог
рам 

1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите  

760 127/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,11 

760 128/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1,08 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање установа 
примарне здравствене заштите 

8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 1,18 

 
   Извори финансирања за функцију 760: 

  

     

  01 Приходе из буџета 8.800.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

760 Здравство некласификовано на 
другом месту 

8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 1,18 

 
Функ
ц. 
клас. 

810 Услуге рекреације и спорта  

Прог
рам 

1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

 
Акти
вност 

0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  

810 129/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69 

Укупно за 
активност 

0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69 

 
   Извори финансирања за функцију 810: 

  

     

  01 Приходе из буџета 20.000.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

810 Услуге рекреације и спорта 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69 
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Функ
ц. 
клас. 

830 Услуге емитовања и штампања  

Прог
рам 

1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

 
Акти
вност 

0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања  

830 130/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,16 

830 131/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 

Укупно за 
активност 

0004 Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног 
информисања 

1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,23 

 
   Извори финансирања за функцију 830: 

  

     

  01 Приходе из буџета 1.700.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

830 Услуге емитовања и штампања 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,23 

 
Функ
ц. 
клас. 

840 Верске и остале услуге заједнице  

Прог
рам 

1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 
Акти
вност 

0006 Одржавање гробаља и погребне услуге  

840 132/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

840 133/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
Укупно за 
активност 

0006 Одржавање гробаља и погребне 
услуге 

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

 
Прог
рам 

1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање локалних установа културе  

840 134/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,27 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање локалних 
установа културе 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,27 

 
   Извори финансирања за функцију 840: 

  

     

  01 Приходе из буџета 2.002.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

840 Верске и остале услуге заједнице 2.002.000,00 0,00 0,00 2.002.000,00 0,27 

 
Функ
ц. 
клас. 

912 Основно образовање  

Прог
рам 

2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање основних школа  

912 135/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

15.540.000,00 0,00 0,00 15.540.000,00 2,09 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање основних школа 15.540.000,00 0,00 0,00 15.540.000,00 2,09 
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   Извори финансирања за функцију 912: 

  

     

  01 Приходе из буџета 15.540.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

912 Основно образовање 15.540.000,00 0,00 0,00 15.540.000,00 2,09 

 
Функ
ц. 
клас. 

920 Средње образовање  

Прог
рам 

2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање средњих школа  

920 136/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање средњих школа 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 

 
   Извори финансирања за функцију 920: 

  

     

  01 Приходе из буџета 3.000.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

920 Средње образовање 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,40 

 
Глав
а 

4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

Функ
ц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  

Прог
рам 

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Акти
вност 

0002 Функционисање месних заједница  

160 137/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

2.872.000,00 0,00 0,00 2.872.000,00 0,39 

160 138/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

514.000,00 0,00 0,00 514.000,00 0,07 

160 139/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

160 140/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,05 

160 141/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 0,02 

160 142/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

160 143/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,05 
160 144/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 306.000,00 0,00 0,00 306.000,00 0,04 
160 145/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.480.000,00 0,00 0,00 5.480.000,00 0,74 
160 146/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

160 147/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

253.000,00 0,00 0,00 253.000,00 0,03 

160 148/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 417.000,00 0,00 0,00 417.000,00 0,06 

160 149/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

160 150/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 260.000,00 70.000,00 0,00 330.000,00 0,04 
Укупно за 
активност 

0002 Функционисање месних заједница 11.201.000,00 70.000,00 0,00 11.271.000,00 1,52 

 
   Извори финансирања за функцију 160: 

  

     

  01 Приходе из буџета 11.201.000,00     
  04 Сопствене приходе буџетских  70.000,00    
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корисника 
Укупно за 
функц. клас. 

160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 

11.201.000,00 70.000,00 0,00 11.271.000,00 1,52 

 
   Извори финансирања за главу 4.01: 

  

     

  01 Приходе из буџета 11.201.000,00     
  04 Сопствене приходе буџетских 

корисника 
 70.000,00    

Укупно за 
главу 

4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 11.201.000,00 70.000,00 0,00 11.271.000,00 1,52 

 
Глав
а 

4.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  

Функ
ц. 
клас. 

820 Услуге културе  

Прог
рам 

1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање локалних установа културе  

820 151/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

8.814.000,00 0,00 0,00 8.814.000,00 1,19 

820 152/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

1.468.000,00 0,00 0,00 1.468.000,00 0,20 

820 153/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

820 154/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,05 

820 155/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

820 156/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,04 

820 157/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.886.000,00 0,00 0,00 1.886.000,00 0,25 
820 158/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07 
820 159/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.862.000,00 0,00 0,00 2.862.000,00 0,39 
820 160/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

820 161/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,06 

820 162/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00 0,05 

820 163/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

820 164/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

820 165/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

820 166/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 
820 167/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 750.000,00 30.000,00 0,00 780.000,00 0,11 
Укупно за 
активност 

0001 Функционисање локалних 
установа културе 

18.155.000,00 30.000,00 0,00 18.185.000,00 2,45 

 
Проје
кат 

1201-
5001 

ЗАМЕНА ФАСАДЕ  
 И СТОЛАРИЈЕ  

820 168/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

820 169/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

Укупно за 
пројекат 

1201-
5001 

ЗАМЕНА ФАСАДЕ  
 И СТОЛАРИЈЕ 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

 
   Извори финансирања за функцију 820: 

  

     

  01 Приходе из буџета 18.555.000,00     
  04 Сопствене приходе буџетских 

корисника 
 30.000,00    
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Укупно за 
функц. клас. 

820 Услуге културе 18.555.000,00 30.000,00 0,00 18.585.000,00 2,50 

 
   Извори финансирања за главу 4.02: 

  

     

  01 Приходе из буџета 18.555.000,00     
  04 Сопствене приходе буџетских 

корисника 
 30.000,00    

Укупно за 
главу 

4.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 18.555.000,00 30.000,00 0,00 18.585.000,00 2,50 

 
Глав
а 

4.03 ПУ ПОЛЕТАРАЦ  

Функ
ц. 
клас. 

911 Предшколско образовање  

Прог
рам 

2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

 
Акти
вност 

0001 Функционисање предшколских установа  

911 170/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

12.476.000,00 0,00 0,00 12.476.000,00 1,68 

911 171/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

2.077.515,00 0,00 0,00 2.077.515,00 0,28 

911 172/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,08 

911 173/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

380.000,00 0,00 950.000,00 1.330.000,00 0,18 

911 174/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

911 175/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

230.000,00 0,00 20.000,00 250.000,00 0,03 

911 176/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 780.000,00 0,00 655.000,00 1.435.000,00 0,19 
911 177/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 195.000,00 0,00 250.000,00 445.000,00 0,06 
911 178/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.510.000,00 0,00 255.000,00 1.765.000,00 0,24 
911 179/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 130.000,00 0,00 140.000,00 270.000,00 0,04 

911 180/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

440.000,00 0,00 515.000,00 955.000,00 0,13 

911 181/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 640.000,00 720.000,00 365.000,00 1.725.000,00 0,23 

911 182/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

911 183/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

911 184/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

1.470.000,00 0,00 300.000,00 1.770.000,00 0,24 

911 185/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 460.000,00 0,00 185.000,00 645.000,00 0,09 
911 186/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
Укупно за 
активност 

0001 Функционисање предшколских 
установа 

21.529.515,00 720.000,00 3.635.000,00 25.884.515,00 3,48 

 
   Извори финансирања за функцију 911: 

  

     

  01 Приходе из буџета 21.529.515,00     
  03 Социјалне доприносе   950.000,00   
  04 Сопствене приходе буџетских 

корисника 
 720.000,00    

  07 Трансфере од других нивоа власти   2.685.000,00   
Укупно за 
функц. клас. 

911 Предшколско образовање 21.529.515,00 720.000,00 3.635.000,00 25.884.515,00 3,48 

 
   Извори финансирања за главу 4.03: 

  

     

  01 Приходе из буџета 21.529.515,00     
  03 Социјалне доприносе   950.000,00   
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  04 Сопствене приходе буџетских 
корисника 

 720.000,00    

  07 Трансфере од других нивоа власти   2.685.000,00   
Укупно за 
главу 

4.03 ПУ ПОЛЕТАРАЦ 21.529.515,00 720.000,00 3.635.000,00 25.884.515,00 3,48 

 
Глав
а 

4.04 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА  

Функ
ц. 
клас. 

473 Туризам  

Прог
рам 

1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

 
Акти
вност 

0001 Управљање развојем туризма  

473 187/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

2.736.000,00 0,00 0,00 2.736.000,00 0,37 

473 188/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

471.000,00 0,00 0,00 471.000,00 0,06 

473 189/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

473 190/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01 

473 191/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

473 192/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

473 193/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 123.000,00 20.000,00 0,00 143.000,00 0,02 
473 194/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 113.000,00 61.000,00 0,00 174.000,00 0,02 
473 195/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.449.000,00 1.100.000,00 0,00 5.549.000,00 0,75 
473 196/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

473 197/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,01 

473 198/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,01 

473 199/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

473 200/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

473 201/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.042.000,00 0,00 0,00 3.042.000,00 0,41 
Укупно за 
активност 

0001 Управљање развојем туризма 11.238.000,00 1.181.000,00 0,00 12.419.000,00 1,67 

 
Проје
кат 

1502-
4002 

ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА  

473 202/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,05 
473 203/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 
473 204/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.370.000,00 0,00 0,00 3.370.000,00 0,45 
473 205/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.005.000,00 0,00 0,00 3.005.000,00 0,40 

473 206/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

473 207/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,08 
Укупно за 
пројекат 

1502-
4002 

ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА 7.345.000,00 0,00 0,00 7.345.000,00 0,99 

 
   Извори финансирања за функцију 473: 

  

     

  01 Приходе из буџета 18.583.000,00     
  04 Сопствене приходе буџетских 

корисника 
 1.181.000,00    

Укупно за 
функц. клас. 

473 Туризам 18.583.000,00 1.181.000,00 0,00 19.764.000,00 2,66 

 
   Извори финансирања за главу 4.04: 
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  01 Приходе из буџета 18.583.000,00     
  04 Сопствене приходе буџетских 

корисника 
 1.181.000,00    

Укупно за 
главу 

4.04 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА 18.583.000,00 1.181.000,00 0,00 19.764.000,00 2,66 

 
   Извори финансирања за раздео 4: 

  

     

  01 Приходе из буџета 592.960.000,00     
  03 Социјалне доприносе   950.000,00   
  04 Сопствене приходе буџетских 

корисника 
 2.001.000,00    

  07 Трансфере од других нивоа власти   37.685.000,00   
  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
  60.000.000,00   

Укупно за 
раздео 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 592.960.000,00 2.001.000,00 98.635.000,00 693.596.000,00 93,37 

 
Разде
о 

5 ПРАВОБРАНИЛАСТВО  

Функ
ц. 
клас. 

330 Судови  

Прог
рам 

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Акти
вност 

0004 Општинско/градско правобранилаштво  

330 208/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

227.000,00 0,00 0,00 227.000,00 0,03 

330 209/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01 

330 210/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

387.000,00 0,00 0,00 387.000,00 0,05 

330 211/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
330 212/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,15 
330 213/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

330 214/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

330 215/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за 
активност 

0004 Општинско/градско 
правобранилаштво 

1.969.000,00 0,00 0,00 1.969.000,00 0,27 

 
   Извори финансирања за функцију 330: 

  

     

  01 Приходе из буџета 1.969.000,00     
Укупно за 
функц. клас. 

330 Судови 1.969.000,00 0,00 0,00 1.969.000,00 0,27 

 
   Извори финансирања за раздео 5: 

  

     

  01 Приходе из буџета 1.969.000,00     
Укупно за 
раздео 

5 ПРАВОБРАНИЛАСТВО 1.969.000,00 0,00 0,00 1.969.000,00 0,27 

 
   Извори финансирања за БК 0: 

  

     

  01 Приходе из буџета 642.219.000,00     
  03 Социјалне доприносе   950.000,00   
  04 Сопствене приходе буџетских 

корисника 
 2.001.000,00    

  07 Трансфере од других нивоа власти   37.685.000,00   
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  13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

  60.000.000,00   

Укупно за 
БК 

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 
ТРГОВИШТЕ 

642.219.000,00 2.001.000,00 98.635.000,00 742.855.000,00 100,00 

   

  

  

 М.П.  

__________________________________________  __________

 
 
 
 

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2021-31.12.2021 

  
      

Раздео Назив раздела План 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средств
а из 

осталих 
извора 

 
Функц. клас. 040 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00
 
Функц. клас. 070 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ 
угроженом становништву, некласификована 
на другом месту 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 090 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 21.395.000,00 21.395.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална 
заштита некласификована на другом месту 

21.395.000,00 21.395.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 110 
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 17.362.000,00 17.362.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и 
законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

17.362.000,00 17.362.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 111 
2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 15.036.000,00 15.036.000,00 0,00 0,00
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.192.000,00 14.192.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и 
законодавни органи 

29.228.000,00 29.228.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 112 



Четвртак,31.децембар.2020.године.      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"    Број -44- Страна-2815 
  

 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 112 Финансијски и 
фискални послови 

18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 130 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 127.807.485,00 127.807.485,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 127.807.485,00 127.807.485,00 0,00 0,00
 
Функц. клас. 150 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 150 Опште јавне 
услуге - истраживање и развој 

3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 160 
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 11.271.000,00 11.201.000,00 70.000,00 0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту 

11.971.000,00 11.901.000,00 70.000,00 0,00

 
Функц. клас. 330 
5 ПРАВОБРАНИЛАСТВО 1.969.000,00 1.969.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови 1.969.000,00 1.969.000,00 0,00 0,00
 
Функц. клас. 411 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски 
и комерцијални послови 

12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 421 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.443.000,00 2.443.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 2.443.000,00 2.443.000,00 0,00 0,00
 
Функц. клас. 451 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00
 
Функц. клас. 473 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 19.764.000,00 18.583.000,00 1.181.000,00 0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам 19.764.000,00 18.583.000,00 1.181.000,00 0,00
 
Функц. клас. 474 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 243.195.000,00 148.195.000,00 0,00 95.000.00

0,00
Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски 
развојни пројекти 

243.195.000,00 148.195.000,00 0,00 95.000.00
0,00

 
Функц. клас. 510 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 51.700.000,00 51.700.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање 
отпадом 

51.700.000,00 51.700.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 560 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 5.388.000,00 5.388.000,00 0,00 0,00
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Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне 
средине некласификована на другом месту 

5.388.000,00 5.388.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 620 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
 
Функц. клас. 630 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
 
Функц. клас. 640 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
 
Функц. клас. 660 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.001.000,00 3.001.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови 
становања и заједнице некласификовани на 
другом месту 

3.001.000,00 3.001.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 760 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство 
некласификовано на другом месту 

8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 810 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације 
и спорта 

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 820 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 18.585.000,00 18.555.000,00 30.000,00 0,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 18.585.000,00 18.555.000,00 30.000,00 0,00
 
Функц. клас. 830 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања 
и штампања 

1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 840 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале 
услуге заједнице 

2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 911 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 25.884.515,00 21.529.515,00 720.000,00 3.635.000

,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско 
образовање 

25.884.515,00 21.529.515,00 720.000,00 3.635.000
,00

 
Функц. клас. 912 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 15.540.000,00 15.540.000,00 0,00 0,00
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Укупно за функц. клас. 912 Основно 
образовање 

15.540.000,00 15.540.000,00 0,00 0,00

 
Функц. клас. 920 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње 
образовање 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

 
 
 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2021-31.12.2021 

  
   

Назив пројекта 
Износ у 
динарима 

Програм   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
0602-4001 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ СЛАВЕ И ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 450.000,00
Укупно за програм:   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 450.000,00
 
Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

1201-5001 
ЗАМЕНА ФАСАДЕ  
 И СТОЛАРИЈЕ 

400.000,00

Укупно за програм:   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 400.000,00
 
Програм   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
1502-4002 ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА 7.345.000,00
Укупно за програм:   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 7.345.000,00
 
Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 8.195.000,00
 

У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021 . годину и пројекцијама 
за 2022. и 2023 . годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 
36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013,  63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон ), и Законом о одређивању максималног 
броја запослених у јавном сектору  („Службени гласник РС“ бр. 68/2015, у даљем тексту Закон о 
максималном броју ), и одлуке Владе о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органу, систему јавних служби, Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе 
за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 101/2015),  број  запослених код корисника буџета не може 
прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време .  
             На основу члана 6.  Закона о максималном броју, скупштина јединице локалне самоуправе, својим 
актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021 . годину и појекцијама 
за 2022 . и 2023 . годину које је донео министар финансија, исказује се маса средстава за плате и број 
запослених и то:        

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2021. ГОДИНИ  
    Табела 2.  

Ред.б
р.  

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава локалне власти  

Број 
запослених 

на 
неодређено 

време  

Број 
запослених 
на одређено 

време  

Укупан број 
запослених  

1  2  3  4  5(3+4)  
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1  Органи и организације локалне власти  32  25  55  
         Изабрана лица   11  11  
         Постављена лица   3  3  
         Запослени  32  11  41  

2  
Установе 
културе                                                                      
                                                                                      

       

2  

Остале установе из области јавних служби  које 
се финансирају из буџета  (осим предшколских 
установа; навести назив :  установа у области 
културе и сл.)                                                          
                       -    Народна библиотека        10  1  11  

3  
Туристичка организација                                          
                                

0  3  3  

4  Месне заједнице  5  0  5  

5  
Укупно за све кориснике буџета на које се 
односи Закон о одређивању максималног броја 
запослених у локалној администрацији  

45  29  74  

6  Предшколске установе  9  7  16  

7  
Укупно за све кориснике буџета на које се ne 
односи Закон о одређивању максималног броја 
запослених у локалној администрацији  

9  7  16  

8  Укупно за све кориснике буџетa  56  36  90  
  

Планирана маса средстава за плате за 2021 . годину, упоредо по корисницима из буџета Општине 
Трговиште, дата је у следећој табели:  

 
   ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2021. годину  
     Tабела 1.  

Маса средстава за плате  
 планирана за 2020. 

годину  

Маса средстава за плате 
планирана за 2021. годину  Ред

.  
бр.  

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти  

Буџетска 
средства  

Остали 
извори  

Буџетска 
средства  

Остали 
извори  

1  2  3  4  5  6  

1  Органи и организације локалне власти  60,21,500   60,217,000  
   

2  Установе културе  10,094,000   10,282,000     
3  Месне заједнице  3,398,500   3,386,000     
4  Предшколске установе  14,553,515   14,553,515     

5  

Јавна предузећа основана од стране 
локалне власти који се финансирају из 
јавних прихода чија је намена утврђена 
посебним законом  

           Дирекција  

0  

 

0     
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6  

Остали индиректни корисници буџета 
(навести називе)                           
                    -   Туристичка 
организација                                                  
                    

2,952,000   3,207,000  

   
                  

7  Укупно за све кориснике буџетских 
средстава  

91,213,515   91,645,515   

 
 

Члан  8 .  
          За извршавање ове  О длуке о буџету 
одговоран је Председник општине Трговиште (у 
даљем тексту: Председник) .  
          Наредбодавац за извршење буџета је 
председник.  
              Наредбодавац из става 2. овог члана може 
овластити и друга лица да буду наредбодавци у 
његовом одсуству. 

 
Члан  9 .  

Председник,  може овластити одређено лице 
које ће бити одговорно за реализацију буџетског 
програма и пројекта, у смислу наменског, 
ефективног, ефикасног, економичног, односно 
законитог трошења буџетских средстава.  

   
Члан 10 .  

        Наредбодавац директних и индиректних 
корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за 
управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из 
средстава корисника, као и за издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету.  

За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком, одговорни 
су руководиоци директних и индиректних 
корисника буџетских средстава.  

За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом одлуком Општинској 
управи, одговоран је начелник општинске управе.  

   
Члан 11 .  

          Обавезе према корисницима буџетских 
средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета.  
           Ако се у току године примања смање, издаци 
буџета извршаваће се по приоритетима, и то: 
обавезе утврђене законскимм прописима – на 
постојећем нивоу и минимални стални трошкови 
неопходни за несметано функционисање корисника 
корисника буџетских средстава.  
   

Члан 12 .  
Средства распоређена за финансирање 

расхода и издатака корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева у складу са одобреним 
квотама у тромесечним плановима извршења буџета 
које доноси Одељење за привреду и финансије, на 
предлог корисника буџетских средстава.  

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
комплетну документацију (копије) на којој је 
заснована обавеза чије се плаћање захтева.  

Плаћање из буџета неће се извршити 
уколико нису поштоване процедуре утврђене 
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.  

Одељење за привреду и финансије може 
затражити на увид и оригиналну документацију.  

   
Члан 13 .  

Распоред и коришћење средстава вршиће се 
у 2021. години посебним актима које доноси 
председник општине, на предлог надлежног органа 
за финансије ,  у оквиру следећих раздела и глава:  

o         РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА:  
-Социјална и дечија заштита  – функција 

070 ,  позиција  49, економска класификација 
472000  - Накнада за соц ијалну заштиту из буџета, 
за део апропријације у износу од 2,500,000  динара, 
 и  функција 040 ,  позиција 47, економска 
класификација 472000  - Накнада за соц 
ијалну заштиту из буџета, за део апропријације у 
износу од 1,7 00,000 динара, позиција 48, економска 
класификација 472000  - Накнада за соц 
ијалну заштиту из буџета, за део апропријације у 
износу од 7,5 00,000 динара односи се на пружање 
материјалне подршке деци и породици ;  

-Социјална и дечија заштита   – функција 
090, позиција 51, економска класификација 481000 – 
Дотација невладиним организацијама, опредељена 
је апропријација у износу од 3,05 0,000 динара, а 
који се односи на:  друштвене и хуманитарне 
организације и удружења грађана ;  

-Услуге културе - функција 840, 
позиција 135 , економска класификација 481000 – 
Дотација невладиним организацијама, опредељена 
је апропријација у износу од 2,000,000 динара, а 
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који се односи на:  традиционалне верске 
организације, цркве; функција 830, позиција 132,  
економска класификација 481000 – Дотација 
невладиним организацијама, опредељена је 
апропријација у износу од 500,000 динара, а који се 
односи на информисање.  

-Развој омладине и спорта  – функција 150, 
опредељена је апропријација у износу од  3,720 ,000 
динара, а који се односи на Канцеларију за младе,   
удружења грађана  из области спорта; спортске 
организације, друштва, удружења и грански и 
територијални спортски савези , омладинска 
удружења и друга ;  

-Фонд за пољопривреду  – функција 421, 
позиција 100, економска класификација 481000 – 
Дотација невладиним организацијама, опредељена 
је апропријација у износу од 15,0 00,000 динара, а 
који се односи на:  удружења грађана  из области 
пољопривреде;  

  Основне школе – Финансијским планом је 
распоређена апропријација за функцију 912 – 
Основно образовање,  у износу од 15,540,000 
динара, која се односи на:  

-О.Ш. Бранко Радичевић“ Трговиште, 
издвојена средства у износу од 6,540 ,000 динара,  

-О.Ш. „ Бора Станковић“ Ново Село, 
издвојена средства у износу од 3,000 ,000 динара,  

-О.Ш. „Вук Караџић“ Доњи Стајевац, 
издвојена средства у износу од 3,000 ,000 динара,  

-О.Ш. „Жарко Зрењанин Уча“ Радовница, 
издвојена средства у износу од 3,000 ,000 динара. 

  - Средње школе – Финансијским планом је 
распоређена апропријација за функцију 920 - 
Средње образовање - у износу од  3 , 0 00,000 
динара, која се односи на:  

С.Ш.” Милутим Бојић”, издвојена средства у 
износу од 3,000,000 динара 

Буџетска средства намењена за финансирање 
удружења грађана, спортске организације, 
омладинска удружења, и друга удружења из већ 
поменуте области, додељују се на основу јавног 
конкурса. Јавни конкурс расписује Општинско веће 
и у њему одређује висину и намену дотације. 
Корисници дотације су у обавези да у пројекту 
којим конкуришу определе намене за које траже 
средства и циљеве који се постижу. По окончању 
пројекта корисници дотације су дужни да 
Општинком већу поднесу извештај о утрошеним 
средствима и оствареним циљевима.  

   
Члан  14 .  

 –  Скупштина општине –функција 110 – 
Извршни и законодовни органи,позиција 10, 
економска класификација 481000 – Дотација 
невладиним организацијама, опредељена је 

апропријација у износу од 270,000 динара, а који се 
односи на:  финансирање политичких 
активности, као и  финансирање изборне 
кампање  у износу од 700,000 динара.  

   
Члан  15 .  

          Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава могу корисити средства распоређена овом 
одлуком само за намене за које су им по њиховим 
захтевима та средства одобрена и пренета. 
Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход извршава из средстава буџета и из осталих 
извора прихода, обавезан је да измирење тог 
расхода прво врши из прихода из тих осталих 
извора.  
                Обавезе преузете у 2020 . години у складу 
са одобреним апропријацијама у 2019 . години, а не 
извршене у току 2020 . године, преносе се у 2021 . 
годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација 
овом одлуком.  
         Расположива апропријација корисника који 
има преузете обавезе које преноси у 2021 . годину 
рачуна се по формули: одобрена апропријација за 
2020 . годину – презете обавезе из 2019 . године = 
расположива апропријација у 2020 . години.  

 
Члан 16 .  

              Преузете обавезе и све финансијске обавезе 
морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна 
трезора, осим ако је законима, односно актом Владе 
предвиђен другачији метод.  

 
Члан  17 .  

         Корисници буџетских средстава приликом 
додељивања уговора о набавци добара, пружању 
услуга или извођењу грађевинских радова, морају 
да поступе у складу са прописима који уређују јавне 
набавке.  
           Набавком мале вредности, у смислу Закона о 
јавним набавкама, сматра се набавка чије су 
вредности дефинисане Законом о буџету Републике 
Србије за 2013. годину.  
   

Члан  18 .  
Обавезе према корисницима буџетских 

средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. Ако се у току године приходи и 
примања смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима и минимални стални трошкови 
неопходни за несметано фунцкионисање корисника 
буџетских средстава.  
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Члан  19 .  
                Одлуку о промени апропријације у складу 
са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 
Општинско веће.  

Члан 20 .  
Решење о употреби текуће буџетске резерве 

и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за 
финансије доноси Општинско веће.  

   
Члан 21 .  

Директни корисних буџетских средстава, уз 
одобрење локалног органа управе надлежног за 
финансије, може извршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређеног расхода 
и издатака који се финансира из општих прихода 
буџета у износу од 5% вредности апропријације за 
расход и издатак чији се износ умањује.  

Преусмеравање апропријација из предходног 
става односе се на апропријације из прихода буџета, 
док се из осталих извора могу мењати без 
ограничења.  

                                
Члан 22 .  

            Изузетно, у случаују да се буџету Општине 
Трговиште из другог буџета (Републике или друге 
локалне самоуправе) определе актом наменска 
трансферна средства, укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења ове одлуке, орган управе 
надлежан за финансије на основу тог акта отвара 
одговарајуће апропријације за изрвшавање расхода 
по том основу, у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему.  
   

Члан 23 .  
        Општинско веће је одговорно,у смислу Закона 
о буџетском сисему за спровођење фискалне 
политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском 
систему.  

Овлашћује се председник да, у складу са 
чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може 
поднети захтев Министарству финансија за 
одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације 
јавних инвестиција.    

Члан 24 .  
         Директни и идниректни корисници буџетских 
средства, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 

капитала, односно не исказују расход амортизације 
и употребу средстава за рад.  

 
Члан 25 .  

            За финансирање дефицита текуће 
ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, одлучује председник у складу са 
одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл. 
гласник РС, бр. 61/2005 ,107/2009  и  78/2011 ).  
            Одлуку о задуживању за капиталне 
инвестиције доноси Скупштина општина по 
претходно прибављеном мишљењу надлежног 
министарства. Износ задужења из става 1. овог 
члана, мора бити у складу са одредбама Закона о 
јавном дугу („Сл. гласник РС, бр. 61/2005, 107/2009  
и  78/2011 ).  
   

Члан 26 .  
      Корисници буџетских средстава пренеће на 
рачун извршења буџета до 31.  децембра  2020 . 
године, средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2020 . години, која су овим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 
општине Трговиште за 2020 . годину.  

 
Члан 27 .  

        Орган управе надлежан за финансије обавезан 
је да редовно прати извршење буџета и најмање два 
пута годишње информише председника 
општине/општинско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода.  
        У року од  петнаест дана по подношењу 
извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни 
орган усваја и доставља извештај Скупштини 
општине.  

Члан  28 .  
Плаћање са консолидованог рачуна трезора 

за реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава, у смислу Закона о буџетском систему 
који су укључени у систем консолидованог рачуна 
трезора, неће се вршити уколико сви корисници 
нису добили сагласност за финансијски план на 
начин прописан законом, односно актом Скупштине 
општине и уколико тај план нису доставили Управи 
за трезор.  

Члан 29 .  
Приходи који су погрешно уплаћени, или 

уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се 
на терет погрешно или висе уплаћених прихода, ако 
посебним прописима није другачије одређено.  

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у 
износима у којима су уплаћени у корист буџета.  
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Члан 30 .  
Уколико индиректни корисник буџета својом 

делатношћу изазове судски спор, извшење 
правоснажних судских одлука и судских поравњања 
извшавају се на терет његових апропријација, а 
преко апропријације која је намењена за ову врсту 
расхода.  

   
Члан 31 .  

Корисници средстава буџета могу користити 
средства распоређена овом одлуком само за намене 
за које су им по њиховим захтевима та средства 
одобрена и пренета.  

Члан 32 .  
Корисници буџетских средстава, до 31. 

децембра 2021 . године, пренеће на рачун извршења 

буџета сва средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 201 9 . години, која су тим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 
општине Трговиште за 2021 . годину.  
   

Члан 33 .  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања“, а примењиваће се од 1. јануара 2021 . 
године.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
18.12.2020 године, број: 400-21//2020  

   
                                                                        

                                              ПРЕДСЕДНИК,  
                      Александар Колић,с.р. 

 
 
 
III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Члан 7. 
 
                    Средства буџета у износу од 642.219.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 
2.001.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 98.635.000,00 динара, утврђена су и распоређена по 
програмској класификацији, и то: 
 

 

Програ
м / ПА 

/ 
пројек
ат 

Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вред
ност 
у 

2020. 
 

Очекива
на 

вредност 
у 2021. 

 

Циљна 
вредно
ст у 

2022. 
 

Циљн
а 

вредн
ост у 
2023. 

 

Циљна 
вредно
ст у 

2024. 
 

Средства из 
буџета 

01 

Средст
ва из 
сопстве
них 

извора 
04 

Средс
тва 
из 

остал
их 

извор
а 

Укупно 
Извор 

верифика
ције 

Одговорно 
лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Проценат 
покривенос

ти 
територије 
урбанистич

ком 
планском 
документа
цијом 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Простор
ни 
развој у 
складу 
са 
планови
ма 

       
       
        
       
       
       

1 - 
СТАН
ОВАЊ
Е, 
УРБА
НИЗА
М И 
ПРОС
ТОРН
О 
ПЛАН
ИРАЊ
Е 

1101   

 
      

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

 

ДРАГАН 
АНДЈЕЛОВ
ИЦ, 
начелник 
ОУ 

Површина 
земљишта 
датог у 
закуп 

0.00 1.00 200.00 200.00 200.00  

       

Стављањ
е у 
функцију 
грађевин
ског 
земљишт
а        

       
        
       
       
       

Управ
љање 
грађеви
нским 
земљи
штем 

0003 

Закон о 
планира
њу и 
изградњ
и 

 

 
      

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

2 - 
КОМУ
НАЛН

1102   
Повећањ
е 
покриве Дужина 

улица и 
саобраћајн

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 71.903.000,00 0,00 0,00 71.903.000,00
 

ДРАГАН 
АНДЈЕЛОВ
ИЋ, 
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ица (км) 
које су 

покривене 
јавним 

осветљење
м у односу 
на укупну 
дужину 
улица и 

саобраћајн
ица 

       

ности 
насеља и 
територ
ије 
рациона
лним 
јавним 
осветље
њем 

       
       
        
       
       
       

Е 
ДЕЛА
ТНОС
ТИ 

 
       

начелник 
ОУ 

Укупан број 
замена 

светиљки 
након 
пуцања 
лампи (на 
годишњој 
бази) 

66.00 66.00 66.00 70.00 75.00  

       

Адекватн
о 
управља
ње 
јавним 
осветље
њем 

       
       
        
       
       
       

Управ
љање/о
држава
ње 
јавним 
осветљ
ењем 

0001 

Закон о 
комунал
ној 
делатно
сти 

 

 
      

6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Укупан број 
м2 јавних 
зелених 
површина 
на којима се 
уређује и 
одржава 
зеленило 

30.00 30.00 35.00 35.00 40.00  

       

Максима
лна 
могућа 
покривен
ост 
насеља и 
териториј
е 
услугама 
уређења 
и 
одржава
ња 
зеленила 

       

       
        
       
       
       

Одржав
ање 
јавних 
зелених 
површи
на 

0002 

Закон о 
комунал
ној 
делатно
сти 

 

 
      

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

 

ДРАГАН 
ЈОВАНОВИ
Ћ, ВД 
директор 

Степен 
покривенос

ти 
територије 
услугама 
одржавања 
чистоће 
јавно-

прометних 
површина 

(број улица 
које се 
чисте у 
односу на 
укупан број 
улица у 

граду/општ
ини) 

10.00 10.00 10.00 5.00 5.00  

       

Максима
лна 
могућа 
покривен
ост 
насеља и 
териториј
е 
услугама 
одржава
ња 
чистоће 
јавних 
површин
а 

       
       
        
       

Одржав
ање 
чистоће 
на 
површи
нама 
јавне 
намене 

0003   

       

48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00

 

ПЕТРУН 
СТАНОЈЕВ
ИЋ, 
директор 
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Број 
опремљени
х пијачних 
места у 
односу на 
укупан број 
пијачних 
места 

предвиђени
х у складу 

са 
градском/оп
штинском 
одлуком 

75.00 75.00 80.00 90.00 100.00  

       

Адеквата
н 
квалитет 
пружени
х услуга 
уређивањ
а, 
одржава
ња и 
коришће
ња 
пијаца 

       
       
        
       
       
       

Уређив
ање, 
одржав
ање и 
коришћ
ење 
пијаца 

0005 

Закон о 
комунал
ној 
делатно
сти, 
Одлука 
о 
комунал
ном 
уређењу 
насеља 
на 
подручј
у 
општин
е 
Тргови
ште 

 

 
      

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

 

ПЕТРУН 
СТАНОЈЕВ
ИЋ, 
директор 

Број 
интервенциј
а у односу 
на укупан 

број  
поднетих 

иницијатива 
грађана за 
чишћење и 
одржавање 
гробаља 

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00  

       

Адеквата
н 
квалитет 
пружени
х услуга 
одржава
ња 
гробаља 
и 
погребни
х услуга 

       
       
        
       
       
       

Одржав
ање 
гробаљ
а и 
погреб
не 
услуге 

0006   

 
      

3.702.000,00 0,00 0,00 3.702.000,00

 

ПЕТРУН 
СТАНОЈЕВ
ИЋ, 
директор 

Број 
кварова по 

км 
водоводне 
мреже 

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00  

       

Адеквата
н 
квалитет 
пружени
х услуга 
водоснаб
девања        

       
        
       
       
       

Управ
љање и 
снабдев
ање 
водом 
за пиће 

0008   

 
      

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00

 

ПЕТРУН 
СТАНОЈЕВ
ИЋ, 
директор 

Број 
становника 
града/општ
ине који су 
запослени 
на новим 
радним 

местима, а 
налазили 
су се на 

евиденцији 
НСЗ 

(разврстан
их  по полу 
и старости) 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Повећањ
е  
запослен
ости на 
територ
ији 
града/оп
штине 

       
       
        
       
       

3 - 
ЛОКА
ЛНИ 
ЕКОН
ОМСК
И 
РАЗВО
Ј 

1501   

 
      

160.695.000,0
0 0,00

95.00
0.000,

00

255.695.000,0
0

 

ДРАГАН 
АНДЈЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 
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Број 

унапређени
х процедура 
ради лакшег 
пословања 
привреде на 
локалном 
нивоу 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Унапређе
ње 
админист
ративних 
процедур
а и развој 
адекватн
их 
сервиса и 
услуга за 
пружање 
подршке 
постојећо
ј 
привреди 

       

       
        
       
       
       

Унапре
ђење 
привре
дног и 
инвест
иционо
г 
амбије
нта 

0001 

Одлука 
Општин
ског 
већа 

 

 
      

160.695.000,0
0

0,00
95.00

0.000,
00

255.695.000,0
0

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Проценат 
повећања 
броја 
ноћења 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Повећањ
е 
прихода 
од 
туризма 

       
       
        
       
       
       

4 - 
РАЗВО
Ј 
ТУРИЗ
МА 

1502   

 
      

18.583.000,00 1.181.0
00,00

0,00 19.764.000,00

 

СРЕЋКО 
ДИМИТРИ
ЈЕВИЋ, вд 
директор 

Број 
уређених и 

на 
адекватан 
начин 

обележених 
(туристичка 
сигнализаци

ја) 
туристички

х 
локалитета 

у 
граду/општ

ини у 
осносу на 
укупан број 
локалитета 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  

       

Повећањ
е 
квалитет
а 
туристич
ке 
понуде и 
услуге 

       
       
        
       
       
       

Управ
љање 
развоје
м 
туризм
а 

0001 

Закон о 
региона
лном 
развоју; 
Посебне 
узансе о 
туризму
; 
Стратег
ија 
развоја 
туризма 
републи
ке 
Србије, 
Статут 
Туристи
чке 
организ
ације 

 

 
      

11.238.000,00
1.181.0

00,00
0,00 12.419.000,00

 

СРЕЋКО 
ДИМИТРИЈ
ЕВИЋ, вд 
директор 

Број 
посетилаца  20.00 20.00 20.00 20.00  

       

Повећањ
е 
прихода 
од 
туризма        

       
        
       
       
       

ДАНИ 
ПРЕОБ
РАЖЕ
ЊА 

1502-
4002   

 
      

7.345.000,00 0,00 0,00 7.345.000,00

 

Срећко 
Димитријев
ић 

5 - 
ПОЉО
ПРИВ
РЕДА 
И 
РУРА
ЛНИ 

0101   

Раст 
производ
ње и 
стабилно
ст 
дохотка 
произво

Удео 
регистрова

них 
пољопривр

едних 
газдинстав

а у 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.443.000,00 0,00 0,00 2.443.000,00  

НЕБОЈША 
АНТИЋ, 
члан 
општинског 
већа 
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укупном 
броју 

пољопривр
едних 

газдинстав
а 
       

ђача 

       
       
        
       
       
       

РАЗВО
Ј 

 
       

Број 
едукација 
намењених 
пољопривре

дним 
произвођач
има на 

територији 
града/општ

ине 

2.00 2.00 3.00 3.00 4.00  

       

Стварање 
услова за 
развој и 
унапређе
ње 
пољопри
вредне 
производ
ње 

       
       
        
       
       
       

Подрш
ка за 
спрово
ђење 
пољопр
ивредн
е 
полити
ке у 
локалн
ој 
заједни
ци 

0001 

Закон о 
пољопр
ивреди 
и 
рурално
м 
развоју; 
Закон о 
подстиц
ајима о 
пољопр
ивреди 
и 
рурално
м 
развоју; 
Национ
ална 
стратег
ија 
одржив
ог 
развоја; 
Стратег
ија 
развоја 
пољопр
иведе 
Србије; 
Стратег
ија 
рурално
г 
развоја 
општин
е 
Тргови
ште 
2014-
2020 

 

 
      

1.443.000,00 0,00 0,00 1.443.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Број 
регистрован

их 
пољопривре

дних 
газдинстава 
која су 

корисници 
мера 

руралног 
развоја у 
односу на 
укупан број 
пољопривре

дних 
газдинстава 

20.00 20.00 1.00 1.00 1.00  

       

Изградња 
одрживог
, 
ефикасан
ог и 
конкурен
тног 
пољопри
вредног 
сектора 

       
       
        
       
       
       

Мере 
подршк
е 
руралн
ом 
развоју 

0002 

Закон о 
пољопр
ивреди 
и 
рурално
м 
развоју; 
Закон о 
подстиц
ајима о 
пољопр
ивреди 
и 
рурално
м 
развоју; 
Национ
ална 
стратег
ија 
одржив
ог 
развоја; 
Стратег
ија 
развоја 
пољопр

 

 
      

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

 

НЕБОЈСА 
АНТИЦ, 
цлан 
опстинског 
веца 
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иведе 
Србије; 
Стратег
ија 
рурално
г 
развоја 
општин
е 
Тргови
ште 
2014-
2020 

Проценат 
територије 

под 
заштитом 
ИИИ 

категорије 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Унапређ
ење 
заштите 
природе 

       
       
        
       
       
       

6 - 
ЗАШТ
ИТА 
ЖИВО
ТНЕ 
СРЕД
ИНЕ 

0401   

 
      

5.388.000,00 0,00 0,00 5.388.000,00

 

ПЕТРУН 
СТАНОЈЕВ
ИЦ, 
директор 

Усвојен 
програм 
заштите 
животне 
средине са 
акционим 
планом 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Испуњењ
е обавеза 
у складу 
са 
законима 
у домену 
постојањ
а 
стратешк
их и 
оператив
них 
планова 
као и 
мера 
заштите 

       

       
        
       
       
       

Управ
љање 
заштит
ом 
животн
е 
средин
е 

0001 

Закон о 
заштити 
животне 
средине 

 

 
      

5.388.000,00 0,00 0,00 5.388.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Број 
саобраћајн

их 
незгода/ин
цидената у 
односу на 
број из 

претходне 
године 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Повећањ
е 
безбедно
сти 
учесника 
у 
саобраћа
ју и 
смањење 
броја 
саобраћа
јних 
незгода 

       

       
        
       
       
       

7 - 
ОРГА
НИЗА
ЦИЈА 
САОБ
РАЋАЈ
А И 
САОБ
РАЋАЈ
НА 
ИНФР
АСТР
УКТУ
РА 

0701   

 
      

40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00

 

ДРАГАН 
ЈОВАНОВ
ИЦ, ВД 
директор 

Проценат 
од укупне 
дужине 

улица која 
захтева 
санацију 
и/или 

реконструк
цију 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Управ
љање и 
одржав
ање 
саобраћ
ајне 
инфрас
труктур
е 

0002   

Одржава
ње 
квалитет
а улица 
кроз 
реконстр
укцију и 
редовно 
одржава
ње 
асфалтно
г       

30.800.000,00 0,00 0,00 30.800.000,00

 

ДРАГАН 
ЈОВАНОВИ
Ћ, ВД 
директор 
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покривач
а 

       
        
       
       
        
       
       

Број 
километара 
санираних 
и/или 

реконструи
саних улица 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00   

       
       
        
       
       
       

Управ
љање и 
одржав
ање 
саобраћ
ајне 
инфрас
труктур
е 

0002   

 
      

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

 

ДРАГАН 
ЈОВАНОВИ
Ћ, ВД 
директор 

Проценат 
деце која 
су уписана 

у 
предшколс
ке установе 
(Број деце 
која су 

уписана у 
предшколс
ке установе 
у односу на 
укупан 

број деце у 
граду/општ

ини 
(јаслена 
група, 

предшколс
ка група и 
ППП) 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Повећањ
е  
обухвата 
деце 
предшко
лским 
васпита
њем  и  
образова
њем 

       
       
        
       
       
       

8 - 
ПРЕД
ШКОЛ
СКО 
ОБРАЗ
ОВАЊ
Е И 
ВАСП
ИТАЊ
Е 

2001   

 
      

21.529.515,00 720.000
,00

3.635.
000,0

0
25.884.515,00

 

СЛАДЈАН
А 
ДЕСПОТО
ВИЋ, 
директор 

Просечан 
број деце у 
групи 
(јасле, 

предшколск
и, ппп) 

70.00 70.00 70.00 75.00 80.00  

       

Обезбеђе
ни 
адекватн
и услови 
за 
васпитно
-
образовн
и рад са 
децом уз 
повећан 
обухват 

       

       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
предшк
олских 
установ
а 

0001 

Закон о 
друстве
ној 
бризи 
деце, 
Закон о 
основам
а 
система 
образов
ања и 
васпита
ња; 
Закон о 
предшк
олском 
васпита
њу и 
образов
ању, 
Одлука 
општин
ског, 
Статут 
бр. 107 
од 
26.08.20
11.годи

 

 
      

21.529.515,00
720.000

,00

3.635.
000,0

0
25.884.515,00

 

СЛАЂАНА 
ДЕСПОТОВ
ИЋ, 
директор 
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не, 
Правил
ник о 
раду 

Обухват 
деце 

основним 
образовање

м 
(разложено 

према 
полу) 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Потпуни 
обухват 
основни
м 
образова
њем и 
васпита
њем 

       
       
        
       
       
       

9 - 
Основ
но 
образо
вање и 
васпит
ање 

2002   

 
      

15.540.000,00 0,00 0,00 15.540.000,00

 

МИРОСЛА
В 
ВЕЛИНОВ
ИЋ, 
директор 

Просечан 
број 

ученика по 
одељењу 

(разврстани 
по полу) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  

       

Обезбеђе
ни 
прописан
и услови 
за 
васпитно
-
образовн
и рад са 
децом у 
основним 
школама 

       

       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
основн
их 
школа 

0001   

 
      

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

 

СЕНТА 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
директор 

Просечан 
број 

ученика по 
одељењу 

(разврстани 
по полу) 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  

       

Обезбеђе
ни 
прописан
и услови 
за 
васпитно
-
образовн
и рад са 
децом у 
основним 
школама 

       

       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
основн
их 
школа 

0001   

 
      

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

 

САША 
СТЕФАНОВ
ИЋ, 
директор 

Просечан 
број 

ученика по 
одељењу 

(разврстани 
по полу) 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00  

       

Обезбеђе
ни 
прописан
и услови 
за 
васпитно
-
образовн
и рад са 
децом у 
основним 
школама 

       

       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
основн
их 
школа 

0001   

 
      

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

 

ЗОРАН 
ЗЛАТАНОВ
ИЋ, 
директор 

Функц
иониса
ње 
основн
их 

0001   

Обезбеђе
ни 
прописан
и услови 
за 

Просечан 
број 

ученика по 
одељењу 

(разврстани 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.540.000,00 0,00 0,00 6.540.000,00
 

МИРОСЛА
В 
ВЕЛИНОВИ
Ћ, директор
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по полу) 
       

васпитно
-
образовн
и рад са 
децом у 
основним 
школама 

       

       
        
       
       
       

школа 

 
       

Број деце 
која су 

обухваћена 
средњим 

образовање
м 

(разложено 
према 
полу) 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Повећањ
е 
обухвата 
средњош
колског 
образова
ња 

       
       
        
       
       
       

10 - 
СРЕД
ЊЕ 
ОБРАЗ
ОВАЊ
Е И 
ВАСП
ИТАЊ
Е 

2003   

 
      

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

 

НЕБОЈША 
ТРАЈКОВИ
Ћ, директор

Просечан 
број 

ученика по 
одељењу 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00  

       

Обезбеђе
ни 
прописан
и услови 
за 
васпитно
-
образовн
и рад у 
средњим 
школама 
и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

       

       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
средњи
х 
школа 

0001   

 
      

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

 

МИЛАН 
СТОЈКОВИ
Ћ, директор

Проценат 
корисника 
мера и 
услуга 

социјалне 
и дечје 
заштите 
који се 

финансира
ју из 
буџета 

града/општ
ине у 

односу на 
број 

становника 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Повећањ
е 
доступно
сти 
права и 
услуга 
социјалн
е 
заштите 

       
       
        
       
       
       

11 - 
СОЦИ
ЈАЛН
А И 
ДЕЧЈА 
ЗАШТ
ИТА 

0901   

 
      

33.595.000,00 0,00 0,00 33.595.000,00

 

ЈАГОДА 
СПАСИЋ,с
екретар 
црвеног 
крста 

       Соција
лне 
помоћи 

0001 Одлука 
СО 
Тргови
ште о 

  

Број 
грађана - 

210.0
0 

210.00 200.00 180.00 150.00

4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
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корисника 
других мера 
материјалне 
подршке 

(нпр. 
набавка 
огрева и 
сл.) у 

односу на 
укупан број 
грађана 

       
       
        
       
       
       

пружањ
у услуге 
хуманит
арне 
помоћи 

 
       

ОУ 

Проценат 
грађана који 
добијају 
новчане 
накнаде и 
помоћ у 
натури у 
складу са 
Одлуком о 
социјалној 
заштити у 
односу на 
укупан број 
грађана 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00  

       

Унапређе
ње 
заштите 
сиромаш
них 

       
       
        
       
       
       

Једнокр
атне 
помоћи 
и други 
облици 
помоћи 

0001   

 
      

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00

 

МИЛЕНА 
НЕДЕЉКОВ
ИЋ, вд 
директор 

Број 
удружења/х
уманитарни

х 
организациј

а које 
добијају 

средства из 
буџета 

града/општ
ине 

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00  

       

Подстица
ње 
развоја 
разноврс
них 
социјалн
их и 
других 
услуга у 
заједниц
и 

       
       
        
       
       
       

Подрш
ка 
социо-
хумани
тарним 
организ
ацијама 

0003 

Одлука 
СО 
Тргови
ште 

 

 
      

3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Број акција 
на 

прикупљањ
у 

различитих 
врста 
помоћи 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00  

Број 
дистрибуир
аних пакета 

за 
социјално 
угрожено 
становништ

во 

 120 121 122 122  

Подрш
ка 
реализа
цији 
програ
ма 
Црвено
г крста 

0005   

Социјалн
о 
деловање
-
олакшава
ње 
људске 
патње 
пружање
м 
неопходн
е 
ургентне 
помоћи 
лицима у 
невољи, 
развијањ
ем 
солидарн
ости 

      

7.345.000,00 0,00 0,00 7.345.000,00

 

ЈАГОДА 
СПАСИЋ,се
кретар 
црвеног 
крста 
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међу 
људима, 
организо
вањем 
различит
их 
облика 
помоћи 

       
        
       
       
        
       

Број деце 
која 

примају 
финансијск
у подршку у 
односу на 
укупан број 

деце у 
граду/општ

ини 

30.00 30.00 1.00 1.00 1.00  

       

Обезбеђи
вање 
финансиј
ске 
подршке 
за децу и 
породицу 

       
       
        
       
       
       

Подрш
ка деци 
и 
породи
цама са 
децом 

0006 

Одлука 
СО 
Тргови
ште 

 

 
      

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Покривено
ст 

становниш
тва 

примарном 
здравствен

ом 
заштитом 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Унапређ
ење 
здравља 
становн
иштва 

       
       
        
       
       
       

12 - 
ЗДРАВ
СТВЕ
НА 
ЗАШТ
ИТА 

1801   

 
      

8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00

 

НОВИЦА 
ЖИВАНОВ
ИЋ, вд 
директор 

Број 
обраћања 
саветнику 
за заштиту 
права 

пацијената 

10.00 10.00 10.00 20.00 20.00  

       

Унапређе
ње 
доступно
сти, 
квалитет
а и 
ефикасно
сти 
примарне 
здравстве
не 
заштите 

       

       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
установ
а 
примар
не 
здравст
вене 
заштит
е 

0001   

 
      

8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00

 

НОВИЦА 
ЖИВАНОВ
ИЋ, вд 
директор 

13 - 
РАЗВО
Ј 
КУЛТ
УРЕ И 
ИНФО
РМИС
АЊА 

1201   

Подстиц
ање 
развоја 
културе 

Број 
реализован

их 
програма 
на 1000 

становника 
који 

доприносе 
остварива
њу општег 
интереса у 
култури 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 22.255.000,00 30.000,
00

0,00 22.285.000,00  
СЛАДЈАН 
СТАНОЈЕВ
, директор 
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Број 
запослених 

у 
установама 
културе у 
односу на 
укупан број 
запослених 

у ЈЛС 

100.0
0 100.00 1.00 1.00 1.00  

       

Обезбеђе
ње 
редовног 
функцио
нисања 
установа 
културе 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
локалн
их 
установ
а 
културе 

0001 

Закон 
обиблио
течкој 
делатно
сти; 
Закон о 
култури
;  Закон 
о 
платама 
; Закон 
о 
буџету ; 
Закон о 
локално
ј 
управи; 
ПКУ;  
Уредба  
владе 
РС; 
Статут 
НБ ; 
Правил
никНБ. 

 

 
      

18.155.000,00
30.000,

00
0,00 18.185.000,00

 

СЛАЂАН 
СТАНОЈЕВ,
директор 

Број 
запослених 

у 
установама 
културе у 
односу на 
укупан број 
запослених 

у ЈЛС 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Обезбеђе
ње 
редовног 
функцио
нисања 
установа 
културе 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
локалн
их 
установ
а 
културе 

0001   

 
      

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Број 
програмски
х садржаја 
подржаних 

на 
конкурисма 

јавног 
информиса

ња 

12.00 12.00 12.00 13.00 14.00  

       

Повећана 
понуда 
квалитет
них 
медијски
х 
садржаја 
из 
области 
друштвен
ог 
живота 
локалне 
заједнице 

       

       
        
       
       
       

Оствар
ивање 
и 
унапре
ђивање 
јавног 
интерес
а у 
области 
јавног 
информ
исања 

0004 

Закон о 
јавном 
информ
исању и 
медијим
а 

 

 
      

1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

очување 
зграде  10.00 10.00 10.00 10.00  

       
адаптациј
а зграде 

       
       
        
       

ЗАМЕ
НА 
ФАСА
ДЕ  
 И 
СТОЛ
АРИЈЕ 

1201-
5001   

       

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

 

Слађан 
Станојев 
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Број 
чланова 
спортских 
организаци

ја и 
удружења 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Обезбеђе
ње 
услова 
за 
бављење 
спортом 
свих 
грађана 
и 
грађанк
и 
града/оп
штине 

       

       
        
       
       
       

14 - 
РАЗВО
Ј 
СПОР
ТА И 
ОМЛА
ДИНЕ 

1301   

 
      

23.720.000,00 0,00 0,00 23.720.000,00

 

САША 
ДОЈЧИНО
ВИЋ, вд 
директор 

Број 
годишњих 
програма 
спортских 
организациј

а 
финансиран

их од 
стране 

града/општ
ине 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  

       

Обезбеђи
вање 
услова за 
рад и 
унапређе
ње 
капаците
та 
спортски
х 
организа
ција 
преко 
којих се 
остварује 
јавни 
интерес у 
области 
спорта у 
граду/оп
штини 

       

       
        
       
       
       

Подрш
ка 
локалн
им 
спортск
им 
организ
ацијама
, 
удруже
њима и 
савезим
а 

0001 

Закон о 
буџетск
ом 
систему
, Закон 
о 
спорту 

 

 
      

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

 

БОЈАН 
ДЈОРДЈЕВИ
Ц, члан 
општинског 
већа 

Број младих 
корисника 
услуга мера 
омладинске 
политике 

100.0
0 100.00 120.00 130.00 150.00  

       

Подршка 
активном 
укључива
њу 
младих, 
подршку 
различит
им 
друштвен
им 
активнос
тима 
младих и 
креативн
ом 
испољава
њу 
њихових 
потреба 

       

       
        
       
       
       

Спрово
ђење 
омлади
нске 
полити
ке 

0005 

Национ
ална 
стратег
ија за 
младе, 
Локалн
и 
акциони 
план за 
младе 

 

 
      

3.720.000,00 0,00 0,00 3.720.000,00

 

САША 
ДОЈЧИНОВ
ИЋ, вд 
директор 

15 - 
ОПШТ
Е 
УСЛУ
ГЕ 
ЛОКА

0602   

Одрживо 
управно 
и 
финанси
јско 
функцио

Однос 
броја 

запослених 
у 

граду/општ
ини и 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
159.677.485,0

0
70.000,

00 0,00 159.747.485,0
0  

КРСТИЦ 
НЕНАД, 
председник
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законом 
утврђеног 
максималн
ог броја 

запослених 
       

нисање 
града/оп
штине у 
складу 
надлежн
остима и 
послови
ма 
локалне 
самоупр
аве 

       

       
        
       
       
       

ЛНЕ 
САМО
УПРА
ВЕ 

 
       

Проценат 
решених 
предмета у 
календарско
ј години (у 
законском 
року, ван 
законског 
рока) 

85.00 85.00 90.00 95.00 100.00  

       

Функцио
нисање 
управе 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
локалн
е 
самоуп
раве и 
градски
х 
општин
а 

0001 

Закон о 
буџетск
ом 
систему
, Закон 
о 
локално
ј 
самоупр
ави,  
Закон о 
финанс
ирању 
локалне 
самоупр
аве, 
Закона 
о раду , 
Закона 
о 
радним 
односи
ма у 
државн
им 
органим
а, Закон 
о 
платама 
државн
их 
службен
ика и 
намешт
еника, 
Статут 
опстине 
Трговис
те 

 

 
      

89.267.485,00 0,00 0,00 89.267.485,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Број 
иницијатива

/предлога 
месних 
заједница 
према 

граду/општ
ини у вези 

са 
питањима 
од интереса 
за локално 
становништ

во 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Обезбеђе
но 
задовоља
вање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становни
штва 
деловање
м месних 
заједница 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
месних 
заједни
ца 

0002   

 
      

3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

 

МИЉАНА 
ЗЛАТКОВИ
Ћ, 
председник 

Функц
иониса 0002   Обезбеђе

но Број 
иницијатива

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.070.000,00 0,00 0,00 2.070.000,00
 

МИЉАНА 
ЗЛАТКОВИ
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/предлога 
месних 
заједница 
према 

граду/општ
ини у вези 

са 
питањима 
од интереса 
за локално 
становништ

во 
       

задовоља
вање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становни
штва 
деловање
м месних 
заједница 

       
       
        
       
       
       

ње 
месних 
заједни
ца 

 
       

Ћ, 
председник 

Број 
иницијатива

/предлога 
месних 
заједница 
према 

граду/општ
ини у вези 

са 
питањима 
од интереса 
за локално 
становништ

во 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Обезбеђе
но 
задовоља
вање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становни
штва 
деловање
м месних 
заједница 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
месних 
заједни
ца 

0002   

 
      

2.033.000,00 0,00 0,00 2.033.000,00

 

МИЉАНА 
ЗЛАТКОВИ
Ћ, 
председник 

Број 
иницијатива

/предлога 
месних 
заједница 
према 

граду/општ
ини у вези 

са 
питањима 
од интереса 
за локално 
становништ

во 

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00  

       

Обезбеђе
но 
задовоља
вање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становни
штва 
деловање
м месних 
заједница 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
месних 
заједни
ца 

0002   

 
      

2.549.000,00 0,00 0,00 2.549.000,00

 

МИЉАНА 
ЗЛАТКОВИ
Ћ, 
председник 

Број 
иницијатива

/предлога 
месних 
заједница 
према 

граду/општ
ини у вези 

са 
питањима 
од интереса 
за локално 
становништ

во 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

Функц
иониса
ње 
месних 
заједни
ца 

0002   

Обезбеђе
но 
задовоља
вање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становни
штва 
деловање
м месних 
заједница 

      

1.449.000,00
70.000,

00
0,00 1.519.000,00

 

МИЉАНА 
ЗЛАТКОВИ
Ћ, 
председник 
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Удео 
дугорочних 
дугова за 
финансира

ње 
капиталних 
инвестицио
них расхода 
у укупном 
јавног дугу 
града/општ

ине 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

       

Одржава
ње 
финансиј
ске 
стабилно
сти 
града/оп
штине и 
финансир
ање 
капиталн
их 
инвестиц
ионих 
расхода        

       
        
       
       
       

Сервис
ирање 
јавног 
дуга 

0003   

 
      

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 

Број 
решених 
предмета у 
односу на 
укупан број 
предмета на 
годишњем 
нивоу 

70.00 70.00 98.00 82.00 110.00  

       

Заштита 
имовинск
их права 
и 
интереса 
града/оп
штине 

       
       
        
       
       
       

Општи
нско/гр
адско 
правоб
ранила
штво 

0004 

Закон о 
буџетск
ом 
систему 

 

 
      

1.969.000,00 0,00 0,00 1.969.000,00

 

ДРАГАН 
ТАСИЋ, 
општински 
правобранил
ац 

       
        
       
       
        
       
       
       

Текућа 
буџетск
а 
резерва 

0009   

 
      

17.200.000,00 0,00 0,00 17.200.000,00

 

 

       
        
       
       
        
       
       
       

Стална 
буџетск
а 
резерва 

0010   

 
      

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

 

 

Ванред
не 
ситуац
ије 

0014   

Изградња 
ефикасно
г 
превенти
вног 
система 
заштите 
и 
спасавањ
а на 
избегава
њу 
последиц
а 
елемента

Број 
идентифико

ваних 
објеката 
критичне 
инфраструк
туре (нпр. 
трафо 

станице) и 
процењене 
могуће 

 

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 18.090.000,00 0,00 0,00 18.090.000,00
 

ДРАГАН 
АНЂЕЛОВ
ИЋ, 
начелник 
ОУ 
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њихове 
делатности 

       

рних и 
других 
непогода 

       
       
        
       
       
        
       

Број 
посетиоца  25.00 20.00 20.00 20.00  

       

Обележа
вање 
традициј
е самог 
места        

       
        
       
       
       

ОБЕЛЕ
ЖАВА
ЊЕ 
ГРАДС
КЕ 
СЛАВЕ 
И 
ОСТА
ЛЕ 
МАНИ
ФЕСТ
АЦИЈЕ 

0602-
4001   

 
      

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

 

Драган 
Анђеловић 

       
       

Ефикасн
о и 
ефектив
но 
функцио
нисање 
органа 
политич
ког 
система 
локалне 
самоупр
аве 

       

       
        
       
       
       

16 - 
ПОЛИ
ТИЧК
И 
СИСТ
ЕМ 
ЛОКА
ЛНЕ 
САМО
УПРА
ВЕ 

2101   

 
      

47.290.000,00 0,00 0,00 47.290.000,00

 

НЕНАД 
КРСТИЦ, 
председник

Број 
седница 

скупштине 
5.00 5.00 7.00 9.00 9.00  

       

Функцио
нисање 
локалне 
скуштине 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
скупшт
ине 

0001 

Закон о 
буџетск
ом 
систему
, Закон 
о 
локално
ј 
самоупр
ави,  
Закон о 
финанс
ирању 
локалне 
самоупр
аве, 
Закона 
о раду , 
Закона 
о 
радним 
односи
ма у 
државн
им 
органим
а, Закон 
о 
платама 
државн
их 
службен
ика и 
намешт
еника, 
Статут 
општин
е 
Тргови

 

 
      

18.062.000,00 0,00 0,00 18.062.000,00

 

АЛЕКСАНД
АР КОЛИЋ, 
председник 
СО 
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ште 
Број 

седница 
извршних 
органа 

30.00 30.00 33.00 28.00 28.00  

       

Функцио
нисање 
извршни
х органа 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
извршн
их 
органа 

0002 

Закон о 
локално
ј 
самоупр
ави,  
Закон о 
финанс
ирању 
локалне 
самоупр
аве, 
Закона 
о раду, 
Закона 
о 
радним 
односи
ма у 
државн
им 
органим
а, Закон 
о 
платама 
државн
их 
службен
ика и 
намешт
еника,  
Статут 
општин
е 
Тргови
ште 

 

 
      

13.819.000,00 0,00 0,00 13.819.000,00

 

МИЉАНА 
ЗЛАТКОВИ
Ћ, 
председник 

Број 
седница 
извршних 
органа 

30.00 30.00 33.00 28.00 28.00  

       

Функцио
нисање 
извршни
х органа 

       
       
        
       
       
       

Функц
иониса
ње 
извршн
их 
органа 

0002 

Закон о 
буџетск
ом 
систему
, Закон 
о 
локално
ј 
самоупр
ави,  
Закон о 
финанс
ирању 
локалне 
самоупр
аве, 
Закона 
о раду , 
Закона 
о 
радним 
односи
ма у 
државн
им 
органим
а, Закон 
о 
платама 
државн
их 
службен
ика и 
намешт
еника,  
Статут 
општин
е 
Тргови
ште 

 

 
      

14.192.000,00 0,00 0,00 14.192.000,00

 

МИЉАНА 
ЗЛАТКОВИ
Ћ, 
председник 

Број 
припремље
них седница 

30.00 30.00 33.00 28.00 28.00  

       

Подрш
ка раду 
извршн
их 
органа 
власти 

0003 
Закон о 
локално
ј 
самоупр
ави,  
Закон о 

 
Функцио
нисање 
извршни
х органа 
власти 
скуштине       

1.217.000,00 0,00 0,00 1.217.000,00

 

МИЉАНА 
ЗЛАТКОВИ
Ћ, 
председник 
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и 
скупшт
ине 

финанс
ирању 
локалне 
самоупр
аве, 
Закона 
о раду, 
Закона 
о 
радним 
односи
ма у 
државн
им 
органим
а, Закон 
о 
платама 
државн
их 
службен
ика и 
намешт
еника, 
Статут 
општин
е 
Тргови
ште 

 
       

 
 
 

 ПЛАН ПРИХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021  

 
Економ. 
класиф. 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 
321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 8,08
321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 8,08
711111 Порез на зараде 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 8,08
711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 
21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,24

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу самоопорезивањем 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске управе 

216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,03

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске 
управе 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

711191 Порез на остале приходе 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,21
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 72.044.000,00 0,00 0,00 72.044.000,00 9,70
713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,08
713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,54
713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 606.000,00 0,00 0,00 606.000,00 0,08
713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе 
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима 
и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 

327.000,00 0,00 0,00 327.000,00 0,04

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 5.633.000,00 0,00 0,00 5.633.000,00 0,76
714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина 
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,27

714552 Боравишна такса 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,35
714553 Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне 

самоуправе 
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 9,42
714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и 

друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

215.500.000,00 0,00 0,00 215.500.000,00 29,01

714591 Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог дела 
или путног објекта (путарина) која припада управљачима тих путева и 
улица 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 298.600.000,00 0,00 0,00 298.600.000,00 40,20
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,35
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,35
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732151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа 
општина 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 217.394.000,00 0,00 0,00 217.394.000,00 29,26
733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа општина 
0,00 0,00 3.185.000,00 3.185.000,00 0,43

733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа општина 

0,00 0,00 34.500.000,00 34.500.000,00 4,64

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 217.394.000,00 0,00 37.685.000,00 255.079.000,00 34,34
741152 Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у 

депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган 
потписује уговор о депоновању средстава по виђењу 

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,74

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,01
741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,35

741596 Накнада за коришћење дрвета 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 15.765.000,00 0,00 0,00 15.765.000,00 2,12
742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација 

у корист нивоа општина 
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

742154 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у 
корист нивоа општина 

101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,01

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 
општинској својини које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13

742251 Општинске административне таксе 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
742370 Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се 

остварују додатним активностима 
0,00 1.931.000,00 0,00 1.931.000,00 0,26

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 1.403.000,00 1.931.000,00 0,00 3.334.000,00 0,45
743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,11

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,11
745151 Остали приходи у корист нивоа општина 430.000,00 70.000,00 0,00 500.000,00 0,07
745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 530.000,00 70.000,00 0,00 600.000,00 0,08
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 0,13
771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 0,13
811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно 642.219.000,00 2.001.000,00 98.635.000,00 742.855.000,00 100,00

 
 
 

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

 ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 
   0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021  

 
Економ. 
класиф. 

Опис Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 78.231.000,00 0,00 0,00 78.231.000,00 10,53
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 13.414.515,00 0,00 0,00 13.414.515,00 1,81
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 3.205.000,00 0,00 0,00 3.205.000,00 0,43
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4.083.000,00 0,00 950.000,00 5.033.000,00 0,68
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.490.000,00 0,00 0,00 2.490.000,00 0,34
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.830.000,00 0,00 20.000,00 1.850.000,00 0,25
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 103.253.515,00 0,00 970.000,00 104.223.515,00 14,03
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 24.601.000,00 20.000,00 655.000,00 25.276.000,00 3,40
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3.774.000,00 61.000,00 250.000,00 4.085.000,00 0,55
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 54.642.000,00 1.100.000,00 255.000,00 55.997.000,00 7,54
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 81.089.000,00 0,00 140.000,00 81.229.000,00 10,93
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 10.808.000,00 0,00 515.000,00 11.323.000,00 1,52
426000 МАТЕРИЈАЛ 11.384.485,00 720.000,00 365.000,00 12.469.485,00 1,68
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 186.298.485,00 1.901.000,00 2.180.000,00 190.379.485,00 25,63
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,36
440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,36

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

40.101.000,00 0,00 0,00 40.101.000,00 5,40

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13
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450000 СУБВЕНЦИЈЕ 41.101.000,00 0,00 0,00 41.101.000,00 5,53
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 30.340.000,00 0,00 0,00 30.340.000,00 4,08
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 2,42

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 48.340.000,00 0,00 0,00 48.340.000,00 6,51
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 1,58
470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 1,58
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 34.708.000,00 0,00 0,00 34.708.000,00 4,67
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 635.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,09
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 3.411.000,00 0,00 0,00 3.411.000,00 0,46
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 

УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ 
ПРИРОДНИХ УЗРОКА 

2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,31

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,04

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 41.374.000,00 0,00 0,00 41.374.000,00 5,57
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 2,52
490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД 

ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ 
ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 
И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 2,52

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 146.478.000,00 0,00 95.300.000,0
0

241.778.000,00 32,55

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6.572.000,00 70.000,00 185.000,00 6.827.000,00 0,92
513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,13
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 751.000,00 30.000,00 0,00 781.000,00 0,11
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 154.951.000,00 100.000,00 95.485.000,0

0
250.536.000,00 33,73

541000 ЗЕМЉИШТЕ 3.001.000,00 0,00 0,00 3.001.000,00 0,40
540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3.001.000,00 0,00 0,00 3.001.000,00 0,40
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69
610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,69
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 1,45
620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 1,45

Укупно 642.219.000,00 2.001.000,00 98.635.000,0
0

742.855.000,00 100,00

 
 
 

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ2021  

 План Структу
ра у % 

Ребаланс Структ
ура у %

Инде
кс 

(2:4)

План 
за 

наредн
у 

годину

Индекс 
(7:2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 78.231.000,00 10,53 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 13.414.515,00 1,81 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 3.205.000,00 0,43 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 5.033.000,00 0,68 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.490.000,00 0,34 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.850.000,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 25.276.000,00 3,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.085.000,00 0,55 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 55.997.000,00 7,54 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 81.229.000,00 10,93 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 11.323.000,00 1,52 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ 12.469.485,00 1,68 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 2.700.000,00 0,36 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 40.101.000,00 5,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 1.000.000,00 0,13 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 30.340.000,00 4,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 18.000.000,00 2,42 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 11.700.000,00 1,58 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 34.708.000,00 4,67 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 635.000,00 0,09 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 3.411.000,00 0,46 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 2.300.000,00 0,31 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 320.000,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 18.700.000,00 2,52 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
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511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 241.778.000,00 32,55 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6.827.000,00 0,92 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 150.000,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 1.000.000,00 0,13 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 781.000,00 0,11 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ 3.001.000,00 0,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 20.000.000,00 2,69 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 10.800.000,00 1,45 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

 Укупно 742.855.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

 
 
 
АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021  

 
Број 

позиције 
Економ. 
класиф. 

Расходи по 
наменама 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства 
из 

сопствени
х извора 

04 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Раздео  1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
1/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 4.743.000,00 0,00 0,00 4.743.000,00 0,71
2/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
2/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 243.000,00 0,00 0,00 243.000,00 0,04
2/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 546.000,00 0,00 0,00 546.000,00 0,08

3/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на 
терет фондова 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

4/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
5/0 421000 421500 Трошкови осигурања 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
5/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
5/0 421000 421900 Остали трошкови 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
5/0 421000 421200 Енергетске услуге 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03
5/0 421000 421300 Комуналне услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5/0 421000 421400 Услуге комуникација 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
6/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,04
6/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01
7/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
7/0 423000 423700 Репрезентација 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
7/0 423000 423900 Остале опште услуге 6.850.000,00 0,00 0,00 6.850.000,00 1,03
7/0 423000 423100 Административне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
7/0 423000 423400 Услуге информисања 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
7/0 423000 423500 Стручне услуге 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,22
7/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
7/0 423000 423200 Компјутерске услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
8/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01

8/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01

9/0 426000 426100 Административни материјал 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04

9/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04

10/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,04
11/0 482000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
12/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
12/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
13/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
13/0 423000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
14/0 426000 426100 Административни материјал 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 18.062.000,00 0,00 0,00 18.062.000,00 2,71

 
Раздео  2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

15/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 7.521.000,00 0,00 0,00 7.521.000,00 1,13
16/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00 0,13
16/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
16/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 386.000,00 0,00 0,00 386.000,00 0,06
17/0 413000 413100 Накнаде у натури 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

18/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на 
терет фондова 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,02

19/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,16
20/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
21/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
21/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
22/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
22/0 423000 423700 Репрезентација 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09
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22/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
22/0 423000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
22/0 423000 423400 Услуге информисања 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,04
23/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

24/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

24/0 426000 426100 Административни материјал 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
25/0 482000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
26/0 512000 512200 Административна опрема 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09
27/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
28/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01
28/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
28/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
29/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,03
30/0 423000 423700 Репрезентација 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
31/0 426000 426100 Административни материјал 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 15.036.000,00 0,00 0,00 15.036.000,00 2,25

 
Раздео  3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

32/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.342.000,00 0,00 0,00 8.342.000,00 1,25
33/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06
33/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,14
33/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
34/0 413000 413100 Накнаде у натури 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
35/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
36/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
37/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,08
38/0 421000 421400 Услуге комуникација 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
38/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
38/0 421000 421300 Комуналне услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
39/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
39/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
40/0 423000 423500 Стручне услуге 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06
40/0 423000 423700 Репрезентација 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
40/0 423000 423900 Остале опште услуге 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,10
41/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
41/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,07
42/0 426000 426100 Административни материјал 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
42/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

42/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

42/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
43/0 482000 482100 Остали порези 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
44/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
45/0 512000 512200 Административна опрема 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.192.000,00 0,00 0,00 14.192.000,00 2,13

 
Раздео  4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

46/0 423000 423700 Репрезентација 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
47/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,25
48/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,37
48/0 472000 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,75
49/0 472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30

49/0 472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку 
и спорт 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

50/0 463000 421300 Комуналне услуге 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00
50/0 463000 421400 Услуге комуникација 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
50/0 463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02
50/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04
50/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
50/0 463000 423100 Административне услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
50/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
50/0 463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01
50/0 463000 423500 Стручне услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02

50/0 463000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на 
терет фондова 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

50/0 463000 482100 Остали порези 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01
50/0 463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
50/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
50/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
50/0 463000 512200 Административна опрема 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
50/0 463000 423700 Репрезентација 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
50/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
50/0 463000 423900 Остале опште услуге 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,24
50/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 5.751.000,00 0,00 0,00 5.751.000,00 0,86
50/0 463000 421500 Трошкови осигурања 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
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50/0 463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00 0,18
50/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
50/0 463000 423200 Компјутерске услуге 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02

50/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

50/0 463000 482200 Обавезне таксе 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
50/0 463000 421200 Енергетске услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
50/0 463000 426100 Административни материјал 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 0,02
50/0 463000 413100 Накнаде у натури 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,01
50/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
50/0 463000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
50/0 463000 423400 Услуге информисања 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
50/0 463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,01
51/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,46
52/0 481000 421200 Енергетске услуге 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00 0,01
52/0 481000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
52/0 481000 426900 Материјали за посебне намене 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,01
52/0 481000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 504.000,00 0,00 0,00 504.000,00 0,08
52/0 481000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,03
52/0 481000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
52/0 481000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 75.500,00 0,00 0,00 75.500,00 0,01
52/0 481000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
52/0 481000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,01
52/0 481000 423900 Остале опште услуге 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
52/0 481000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
52/0 481000 412200 Допринос за здравствено осигурање 217.000,00 0,00 0,00 217.000,00 0,03
52/0 481000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,01
52/0 481000 423200 Компјутерске услуге 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
52/0 481000 415100 Накнаде трошкова за запослене 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,08
52/0 481000 482100 Остали порези 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

52/0 481000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,01

52/0 481000 423400 Услуге информисања 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
52/0 481000 421500 Трошкови осигурања 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00
52/0 481000 426400 Материјали за саобраћај 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00 0,03
52/0 481000 426100 Административни материјал 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00
52/0 481000 423700 Репрезентација 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01
52/0 481000 424900 Остале специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
52/0 481000 423500 Стручне услуге 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,01
52/0 481000 421400 Услуге комуникација 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,01
52/0 481000 413100 Накнаде у натури 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00 0,01
52/0 481000 423100 Административне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
52/0 481000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 4.444.000,00 0,00 0,00 4.444.000,00 0,67

52/0 481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01

53/0 499000 499100 Средства резерве 17.200.000,00 0,00 0,00 17.200.000,00 2,58
54/0 499000 499100 Средства резерве 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,22
55/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 4,50
56/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.545.000,00 0,00 0,00 1.545.000,00 0,23
56/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 199.000,00 0,00 0,00 199.000,00 0,03
56/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,52
57/0 413000 413100 Накнаде у натури 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,33

58/0 414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03

58/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на 
терет фондова 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03

58/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,18
59/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12
60/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09
61/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
61/0 421000 421900 Остали трошкови 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
61/0 421000 421400 Услуге комуникација 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,42
61/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
61/0 421000 421500 Трошкови осигурања 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
61/0 421000 421300 Комуналне услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
61/0 421000 421200 Енергетске услуге 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,90
62/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06
62/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06
62/0 422000 422900 Остали трошкови транспорта 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
63/0 423000 423100 Административне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
63/0 423000 423900 Остале опште услуге 5.481.000,00 0,00 0,00 5.481.000,00 0,82
63/0 423000 423700 Репрезентација 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,10
63/0 423000 423400 Услуге информисања 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
63/0 423000 423200 Компјутерске услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
63/0 423000 423500 Стручне услуге 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,22
63/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
64/0 424000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
64/0 424000 424100 Пољопривредне услуге 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
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64/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,03

64/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
64/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1,05

64/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

64/0 424000 424400 Услуге одржавања аутопутева 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
65/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
65/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,42
66/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
66/0 426000 426100 Административни материјал 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,08

66/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04

66/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

66/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 5.000.485,00 0,00 0,00 5.000.485,00 0,75
67/0 441000 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,40
68/0 482000 482200 Обавезне таксе 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
68/0 482000 482100 Остали порези 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
69/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,48
70/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
70/0 511000 511400 Пројектно планирање 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
71/0 512000 512200 Административна опрема 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30
72/0 513000 513100 Остале некретнине и опрема 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
73/0 621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12

74/0 611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 20.000.000,0
0

0,00 0,00 20.000.000,00 3,00

75/0 421000 421900 Остали трошкови 6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,91
76/0 423000 423400 Услуге информисања 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
76/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
76/0 423000 423500 Стручне услуге 2.150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,32
76/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
76/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,28

77/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

78/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
78/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,03

79/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02

79/0 426000 426200 Материјали за пољопривреду 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
79/0 426000 426500 Материјали за очување животне средине и науку 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12
79/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
79/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

80/0 481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

81/0 484000 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30

81/0 484000 484200 Накнада штете од дивљачи 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

82/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02

83/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
84/0 513000 513100 Остале некретнине и опрема 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
85/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
86/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
86/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

87/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03

88/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
89/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
89/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,06
90/0 423000 423700 Репрезентација 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
90/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,19
90/0 423000 423500 Стручне услуге 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,12
90/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
90/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
90/0 423000 423400 Услуге информисања 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
91/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
92/0 426000 426100 Административни материјал 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,05

92/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,07

93/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
94/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
95/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

96/0 464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50

97/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
97/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
98/0 423000 423900 Остале опште услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
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99/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

99/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

99/0 424000 424100 Пољопривредне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
100/0 426000 426200 Материјали за пољопривреду 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

101/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

102/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 543.000,00 0,00 0,00 543.000,00 0,08
103/0 514000 514100 Култивисана имовина 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
104/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
105/0 423000 423700 Репрезентација 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

106/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 20.500.000,00 0,00 0,00 20.500.000,00 3,07

107/0 451000 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,35

107/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50

108/0 423000 423500 Стручне услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

109/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 3.495.000,00 0,00 0,00 3.495.000,00 0,52

110/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03

111/0 511000 511100 Куповина зграда и објеката 141.500.000,00 0,00 0,00 141.500.000,00 21,20

111/0 511000 511400 Пројектно планирање 0,00 0,00
95.000.0

00,00 95.000.000,00 14,24

112/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 4,20

113/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3,00

114/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,55
115/0 423000 423500 Стручне услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
116/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

116/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,67

117/0 511000 511100 Куповина зграда и објеката 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,03

118/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30

119/0 511000 511100 Куповина зграда и објеката 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30
120/0 541000 541100 Земљиште 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

121/0 451000 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

122/0 621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50
123/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,52
124/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,40

125/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

126/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

127/0 463000 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12
128/0 464000 423900 Остале опште услуге 4.199.500,00 0,00 0,00 4.199.500,00 0,63
128/0 464000 415100 Накнаде трошкова за запослене 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
128/0 464000 426100 Административни материјал 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 0,01
128/0 464000 512100 Опрема за саобраћај 618.000,00 0,00 0,00 618.000,00 0,09
128/0 464000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
128/0 464000 511400 Пројектно планирање 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00 0,03
128/0 464000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
128/0 464000 421300 Комуналне услуге 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,01
128/0 464000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01
128/0 464000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
128/0 464000 412200 Допринос за здравствено осигурање 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00 0,02
128/0 464000 412300 Допринос за незапосленост 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
128/0 464000 426900 Материјали за посебне намене 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 0,02
128/0 464000 426400 Материјали за саобраћај 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,01
128/0 464000 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00 0,04
128/0 464000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04
128/0 464000 424300 Медицинске услуге 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,02

128/0 464000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

128/0 464000 423500 Стручне услуге 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01
128/0 464000 512200 Административна опрема 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01

129/0 481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3,00

130/0 423000 423400 Услуге информисања 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,18

131/0 481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

132/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
133/0 541000 541100 Земљиште 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

134/0 481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30
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135/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
135/0 463000 512200 Административна опрема 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04
135/0 463000 423700 Репрезентација 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00 0,08
135/0 463000 423400 Услуге информисања 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01
135/0 463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
135/0 463000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
135/0 463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,04
135/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 0,01
135/0 463000 511400 Пројектно планирање 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
135/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00 0,11
135/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,03

135/0 463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01

135/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
135/0 463000 515100 Нематеријална имовина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

135/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

135/0 463000 413100 Накнаде у натури 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,41
135/0 463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04
135/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
135/0 463000 423900 Остале опште услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
135/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
135/0 463000 482100 Остали порези 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
135/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.720.000,00 0,00 0,00 1.720.000,00 0,26
135/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 268.000,00 0,00 0,00 268.000,00 0,04
135/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 690.000,00 0,00 0,00 690.000,00 0,10
135/0 463000 421500 Трошкови осигурања 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,04
135/0 463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,09
135/0 463000 421300 Комуналне услуге 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 0,13
135/0 463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

135/0 463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

135/0 463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04
135/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,05
135/0 463000 421400 Услуге комуникација 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00 0,03
135/0 463000 421200 Енергетске услуге 1.665.000,00 0,00 0,00 1.665.000,00 0,25
135/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 694.000,00 0,00 0,00 694.000,00 0,10
135/0 463000 426100 Административни материјал 495.000,00 0,00 0,00 495.000,00 0,07
135/0 463000 482200 Обавезне таксе 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02
135/0 463000 412300 Допринос за незапосленост 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

135/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,10

135/0 463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
135/0 463000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
135/0 463000 423200 Компјутерске услуге 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,03
136/0 463000 413100 Накнаде у натури 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09
136/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
136/0 463000 423200 Компјутерске услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

136/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

136/0 463000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
136/0 463000 423100 Административне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
136/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
136/0 463000 423400 Услуге информисања 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01

136/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

136/0 463000 421300 Комуналне услуге 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04
136/0 463000 515100 Нематеријална имовина 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01
136/0 463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
136/0 463000 426100 Административни материјал 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
136/0 463000 421500 Трошкови осигурања 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02

136/0 463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

136/0 463000 512200 Административна опрема 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04
136/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
136/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,01
136/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
136/0 463000 421200 Енергетске услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
136/0 463000 423900 Остале опште услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
136/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
136/0 463000 421400 Услуге комуникација 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,01
136/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,02

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 523.091.485,00 0,00 95.000.0
00,00 

618.091.485,00 92,62

 
Раздео  5 ПРАВОБРАНИЛАСТВО 

208/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 227.000,00 0,00 0,00 227.000,00 0,03
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209/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
209/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
209/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00

210/0 414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

210/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,01
211/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
211/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
212/0 423000 423500 Стручне услуге 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
212/0 423000 423400 Услуге информисања 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
212/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
212/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
212/0 423000 423100 Административне услуге 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
212/0 423000 423900 Остале опште услуге 970.000,00 0,00 0,00 970.000,00 0,15
212/0 423000 423200 Компјутерске услуге 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
213/0 426000 426200 Материјали за пољопривреду 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
213/0 426000 426100 Административни материјал 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
214/0 482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
215/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАСТВО 1.969.000,00 0,00 0,00 1.969.000,00 0,30

 
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 572.350.485,

00
0,00 95.000.0

00,00 
667.350.485,00 100,00

 
 
 

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
За период: 01.01.2021-31.12.2021 

  
 

Конто Расходи по 
наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
411000 411100 Плате, додаци и накнаде 

запослених 
51.333.000,00 51.333.000,00 0,00 0,00 51.333.000,00 7,69

Укупно за конто 411000 51.333.000,00 51.333.000,00 0,00 0,00 51.333.000,00 7,69
412000 412100 Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 
5.938.000,00 5.938.000,00 0,00 0,00 5.938.000,00 0,89

412000 412200 Допринос за здравствено 
осигурање 

2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 0,00 2.670.000,00 0,40

412000 412300 Допринос за незапосленост 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00 0,04
Укупно за конто 412000 8.884.000,00 8.884.000,00 0,00 0,00 8.884.000,00 1,33

413000 413100 Накнаде у натури 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,38
Укупно за конто 413000 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,38

414000 414100 Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на 
терет фондова 

395.000,00 395.000,00 0,00 0,00 395.000,00 0,06

414000 414300 Отпремнине и помоћи 2.003.000,00 2.003.000,00 0,00 0,00 2.003.000,00 0,30
414000 414400 Помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или 
чланова уже породице и 
друге помоћи запосленом 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

Укупно за конто 414000 2.898.000,00 2.898.000,00 0,00 0,00 2.898.000,00 0,43
415000 415100 Накнаде трошкова за 

запослене 
2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,34

Укупно за конто 415000 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,34
416000 416100 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,17

Укупно за конто 416000 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,17
421000 421100 Трошкови платног промета 

и банкарских услуга 
657.000,00 657.000,00 0,00 0,00 657.000,00 0,10

421000 421200 Енергетске услуге 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 0,00 10.720.000,00 1,61
421000 421300 Комуналне услуге 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04
421000 421400 Услуге комуникација 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,43
421000 421500 Трошкови осигурања 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,05
421000 421600 Закуп имовине и опреме 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
421000 421900 Остали трошкови 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,93

Укупно за конто 421000 21.087.000,00 21.087.000,00 0,00 0,00 21.087.000,00 3,16
422000 422100 Трошкови службених 

путовања у земљи 
1.255.000,00 1.255.000,00 0,00 0,00 1.255.000,00 0,19

422000 422200 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 0,00 1.265.000,00 0,19

422000 422900 Остали трошкови 
транспорта 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
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Укупно за конто 422000 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0,00 2.620.000,00 0,39
423000 423100 Административне услуге 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,02
423000 423200 Компјутерске услуге 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,02
423000 423300 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03

423000 423400 Услуге информисања 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 0,00 2.575.000,00 0,39
423000 423500 Стручне услуге 9.725.000,00 9.725.000,00 0,00 0,00 9.725.000,00 1,46
423000 423600 Услуге за домаћинство и 

угоститељство 
240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,04

423000 423700 Репрезентација 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0,00 4.450.000,00 0,67
423000 423900 Остале опште услуге 19.351.000,00 19.351.000,00 0,00 0,00 19.351.000,00 2,90

Укупно за конто 423000 36.871.000,00 36.871.000,00 0,00 0,00 36.871.000,00 5,52
424000 424100 Пољопривредне услуге 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,02
424000 424200 Услуге образовања, културе 

и спорта 
300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

424000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
424000 424400 Услуге одржавања 

аутопутева 
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

424000 424500 Услуге одржавања 
националних паркова и 
природних површина 

64.685.000,00 64.685.000,00 0,00 0,00 64.685.000,00 9,69

424000 424600 Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 

3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00 0,51

424000 424900 Остале специјализоване 
услуге 

9.175.000,00 9.175.000,00 0,00 0,00 9.175.000,00 1,37

Укупно за конто 424000 77.737.000,00 77.737.000,00 0,00 0,00 77.737.000,00 11,65
425000 425100 Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката 
6.611.000,00 6.611.000,00 0,00 0,00 6.611.000,00 0,99

425000 425200 Текуће поправке и 
одржавање опреме 

2.990.000,00 2.990.000,00 0,00 0,00 2.990.000,00 0,45

Укупно за конто 425000 9.601.000,00 9.601.000,00 0,00 0,00 9.601.000,00 1,44
426000 426100 Административни материјал 1.676.000,00 1.676.000,00 0,00 0,00 1.676.000,00 0,25
426000 426200 Материјали за 

пољопривреду 
125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,02

426000 426300 Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04

426000 426400 Материјали за саобраћај 5.040.485,00 5.040.485,00 0,00 0,00 5.040.485,00 0,76
426000 426500 Материјали за очување 

животне средине и науку 
800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12

426000 426800 Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,18

426000 426900 Материјали за посебне 
намене 

190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,03

Укупно за конто 426000 9.311.485,00 9.311.485,00 0,00 0,00 9.311.485,00 1,40
441000 441200 Отплата камата осталим 

нивоима власти 
2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,40

Укупно за конто 441000 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,40
451000 451100 Текуће субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

30.101.000,00 30.101.000,00 0,00 0,00 30.101.000,00 4,51

451000 451200 Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50

Укупно за конто 451000 40.101.000,00 40.101.000,00 0,00 0,00 40.101.000,00 6,01
454000 454100 Текуће субвенције 

приватним предузећима 
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

Укупно за конто 454000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
463000 411100 Плате, додаци и накнаде 

запослених 
1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 0,00 1.840.000,00 0,28

463000 412100 Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06

463000 412200 Допринос за здравствено 
осигурање 

162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00 0,02

463000 412300 Допринос за незапосленост 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
463000 413100 Накнаде у натури 3.415.000,00 3.415.000,00 0,00 0,00 3.415.000,00 0,51
463000 414100 Исплата накнада за време 

одсуствовања с посла на 
терет фондова 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

463000 414300 Отпремнине и помоћи 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
463000 414400 Помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или 
чланова уже породице и 
друге помоћи запосленом 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

463000 415100 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 0,00 1.788.000,00 0,27

463000 416100 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

746.000,00 746.000,00 0,00 0,00 746.000,00 0,11
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463000 421100 Трошкови платног промета 
и банкарских услуга 

405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00 0,06

463000 421200 Енергетске услуге 2.365.000,00 2.365.000,00 0,00 0,00 2.365.000,00 0,35
463000 421300 Комуналне услуге 1.147.000,00 1.147.000,00 0,00 0,00 1.147.000,00 0,17
463000 421400 Услуге комуникација 346.000,00 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00 0,05
463000 421500 Трошкови осигурања 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00 0,06
463000 422100 Трошкови службених 

путовања у земљи 
990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,15

463000 422200 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

463000 422300 Трошкови путовања у 
оквиру редовног рада 

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања 
ученика 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

463000 423100 Административне услуге 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01
463000 423200 Компјутерске услуге 305.000,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,05
463000 423300 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
428.000,00 428.000,00 0,00 0,00 428.000,00 0,06

463000 423400 Услуге информисања 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,03
463000 423500 Стручне услуге 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03
463000 423600 Услуге за домаћинство и 

угоститељство 
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

463000 423700 Репрезентација 705.000,00 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00 0,11
463000 423900 Остале опште услуге 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 0,25
463000 424600 Услуге очувања животне 

средине, науке и геодетске 
услуге 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01

463000 424900 Остале специјализоване 
услуге 

215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,03

463000 425100 Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 

694.000,00 694.000,00 0,00 0,00 694.000,00 0,10

463000 425200 Текуће поправке и 
одржавање опреме 

592.000,00 592.000,00 0,00 0,00 592.000,00 0,09

463000 426100 Административни материјал 674.000,00 674.000,00 0,00 0,00 674.000,00 0,10
463000 426300 Материјали за образовање и 

усавршавање запослених 
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

463000 426400 Материјали за саобраћај 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,08
463000 426800 Материјали за одржавање 

хигијене и угоститељство 
860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 860.000,00 0,13

463000 426900 Материјали за посебне 
намене 

141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00 0,02

463000 463100 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12

463000 472600 Накнаде из буџета у случају 
смрти 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

463000 472900 Остале накнаде из буџета 5.751.000,00 5.751.000,00 0,00 0,00 5.751.000,00 0,86
463000 482100 Остали порези 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,01
463000 482200 Обавезне таксе 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,03
463000 483100 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,04

463000 511400 Пројектно планирање 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
463000 512200 Административна опрема 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,09
463000 512600 Опрема за образовање, 

науку, културу и спорт 
15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

463000 515100 Нематеријална имовина 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,03
Укупно за конто 463000 30.340.000,00 30.340.000,00 0,00 0,00 30.340.000,00 4,55

464000 411100 Плате, додаци и накнаде 
запослених 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

464000 412100 Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04

464000 412200 Допринос за здравствено 
осигурање 

103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00 0,02

464000 412300 Допринос за незапосленост 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
464000 414400 Помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или 
чланова уже породице и 
друге помоћи запосленом 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

464000 415100 Накнаде трошкова за 
запослене 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02

464000 421300 Комуналне услуге 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,01
464000 423300 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

464000 423500 Стручне услуге 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01
464000 423700 Репрезентација 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
464000 423900 Остале опште услуге 4.199.500,00 4.199.500,00 0,00 0,00 4.199.500,00 0,63
464000 424300 Медицинске услуге 109.000,00 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,02
464000 425200 Текуће поправке и 

одржавање опреме 
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03

464000 426100 Административни материјал 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 0,01



2852-Страна-Број -44-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“     Четвртак,31.децембар.2020.године. 
  

 

464000 426400 Материјали за саобраћај 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,01
464000 426900 Материјали за посебне 

намене 
142.000,00 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 0,02

464000 464100 Текуће дотације 
организацијама за обавезно 
социјално осигурање 

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50

464000 511400 Пројектно планирање 207.000,00 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00 0,03
464000 512100 Опрема за саобраћај 618.000,00 618.000,00 0,00 0,00 618.000,00 0,09
464000 512200 Административна опрема 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01
464000 512500 Медицинска и 

лабораторијска опрема 
249.000,00 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00 0,04

Укупно за конто 464000 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 2,70
472000 472200 Накнаде из буџета за 

породиљско одсуство 
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,75

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,63

472000 472700 Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку 
и спорт 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

472000 472800 Накнаде из буџета за 
становање и живот 

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30

Укупно за конто 472000 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 1,75
481000 411100 Плате, додаци и накнаде 

запослених 
4.444.000,00 4.444.000,00 0,00 0,00 4.444.000,00 0,67

481000 412100 Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

504.000,00 504.000,00 0,00 0,00 504.000,00 0,08

481000 412200 Допринос за здравствено 
осигурање 

217.000,00 217.000,00 0,00 0,00 217.000,00 0,03

481000 413100 Накнаде у натури 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00 0,01
481000 415100 Накнаде трошкова за 

запослене 
540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,08

481000 416100 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,03

481000 421100 Трошкови платног промета 
и банкарских услуга 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01

481000 421200 Енергетске услуге 92.500,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00 0,01
481000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
481000 421400 Услуге комуникација 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,01
481000 421500 Трошкови осигурања 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00
481000 422100 Трошкови службених 

путовања у земљи 
75.500,00 75.500,00 0,00 0,00 75.500,00 0,01

481000 423100 Административне услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
481000 423200 Компјутерске услуге 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
481000 423300 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,01

481000 423400 Услуге информисања 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
481000 423500 Стручне услуге 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,01
481000 423600 Услуге за домаћинство и 

угоститељство 
69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,01

481000 423700 Репрезентација 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01
481000 423900 Остале опште услуге 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
481000 424900 Остале специјализоване 

услуге 
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

481000 425100 Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02

481000 425200 Текуће поправке и 
одржавање опреме 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01

481000 426100 Административни материјал 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00
481000 426400 Материјали за саобраћај 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00 0,03
481000 426800 Материјали за одржавање 

хигијене и угоститељство 
48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,01

481000 426900 Материјали за посебне 
намене 

67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,01

481000 481100 Дотације непрофитним 
организацијама које пружају 
помоћ домаћинствима 

23.555.000,00 23.555.000,00 0,00 0,00 23.555.000,00 3,53

481000 481900 Дотације осталим 
непрофитним 
институцијама 

3.863.000,00 3.863.000,00 0,00 0,00 3.863.000,00 0,58

481000 482100 Остали порези 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Укупно за конто 481000 34.708.000,00 34.708.000,00 0,00 0,00 34.708.000,00 5,20

482000 482100 Остали порези 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
482000 482200 Обавезне таксе 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,06

Укупно за конто 482000 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,08
483000 483100 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
3.270.000,00 3.270.000,00 0,00 0,00 3.270.000,00 0,49

Укупно за конто 483000 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00 0,00 3.270.000,00 0,49
484000 484100 Накнада штете за повреде 

или штету насталу услед 
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30
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елементарних непогода 
484000 484200 Накнада штете од дивљачи 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Укупно за конто 484000 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,34
485000 485100 Накнада штете за повреде 

или штету нанету од стране 
државних органа 

320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,05

Укупно за конто 485000 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,05
499000 499100 Средства резерве 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 2,80

Укупно за конто 499000 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 2,80
511000 511100 Куповина зграда и објеката 143.688.000,00 143.688.000,00 0,00 0,00 143.688.000,00 21,53
511000 511300 Капитално одржавање 

зграда и објеката 
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

511000 511400 Пројектно планирање 95.500.000,00 500.000,00 0,00 95.000.000,00 95.500.000,00 14,31
Укупно за конто 511000 239.688.000,00 144.688.000,00 0,00 95.000.000,00 239.688.000,00 35,92

512000 512100 Опрема за саобраћај 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
512000 512200 Административна опрема 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,40

Укупно за конто 512000 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,41
513000 513100 Остале некретнине и опрема 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

Укупно за конто 513000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
514000 514100 Култивисана имовина 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

Укупно за конто 514000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
541000 541100 Земљиште 3.001.000,00 3.001.000,00 0,00 0,00 3.001.000,00 0,45

Укупно за конто 541000 3.001.000,00 3.001.000,00 0,00 0,00 3.001.000,00 0,45
611000 611400 Отплата главнице домаћим 

пословним банкама 
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3,00

Укупно за конто 611000 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3,00
621000 621900 Набавка домаћих акција и 

осталог капитала 
10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 1,62

Укупно за конто 621000 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 1,62
Укупно за БК 667.350.485,00 572.350.485,00 0,00 95.000.000,00 667.350.485,00 100,00

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Конто Расходи по 
наменама 

Опис Планирано Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 4.743.000,00 4.743.000,00 0,00 0,00 4.743.000,00 0,71
Укупно за конто 411000 4.743.000,00 4.743.000,00 0,00 0,00 4.743.000,00 0,71

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 546.000,00 546.000,00 0,00 0,00 546.000,00 0,08
412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 243.000,00 243.000,00 0,00 0,00 243.000,00 0,04
412000 412300 Допринос за незапосленост 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

Укупно за конто 412000 792.000,00 792.000,00 0,00 0,00 792.000,00 0,12
414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 

на терет фондова 
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

Укупно за конто 414000 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01
415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Укупно за конто 415000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 
7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

421000 421200 Енергетске услуге 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03
421000 421300 Комуналне услуге 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
421000 421400 Услуге комуникација 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
421000 421500 Трошкови осигурања 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
421000 421900 Остали трошкови 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 421000 347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 347.000,00 0,05
422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,02
422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,05

Укупно за конто 422000 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,07
423000 423100 Административне услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
423000 423200 Компјутерске услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
423000 423400 Услуге информисања 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
423000 423500 Стручне услуге 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,23
423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
423000 423700 Репрезентација 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,16
423000 423900 Остале опште услуге 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 6.850.000,00 1,03

Укупно за конто 423000 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,0
0

1,53

424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01

424000 424900 Остале специјализоване услуге 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01
Укупно за конто 424000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

426000 426100 Административни материјал 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,10
426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04
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угоститељство 
Укупно за конто 426000 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,13

481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,04
Укупно за конто 481000 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,04

482000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Укупно за конто 482000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Укупно за    1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 18.062.000,00 18.062.000,00 0,00 0,00 18.062.000,0

0
2,71

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
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Конто Расходи по 
наменама 

Опис Планирано Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.021.000,00 8.021.000,00 0,00 0,00 8.021.000,00 1,20
Укупно за конто 411000 8.021.000,00 8.021.000,00 0,00 0,00 8.021.000,00 1,20

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 965.000,00 965.000,00 0,00 0,00 965.000,00 0,14
412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 456.000,00 456.000,00 0,00 0,00 456.000,00 0,07
412000 412300 Допринос за незапосленост 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

Укупно за конто 412000 1.453.000,00 1.453.000,00 0,00 0,00 1.453.000,00 0,22
413000 413100 Накнаде у натури 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 413000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 

на терет фондова 
115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,02

414000 414300 Отпремнине и помоћи 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,03
Укупно за конто 414000 331.000,00 331.000,00 0,00 0,00 331.000,00 0,05

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,16
Укупно за конто 415000 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,16

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Укупно за конто 421000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Укупно за конто 422000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
423000 423400 Услуге информисања 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,04
423000 423500 Стручне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
423000 423700 Репрезентација 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,13
423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

Укупно за конто 423000 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,34
424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

Укупно за конто 424000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
426000 426100 Административни материјал 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,01
426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 426000 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,02
482000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Укупно за конто 482000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
512000 512200 Административна опрема 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09

Укупно за конто 512000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09
Укупно за    2    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 15.036.000,00 15.036.000,00 0,00 0,00 15.036.000,00 2,25

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Конто Расходи по 
наменама 

Опис Планирано Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.342.000,00 8.342.000,00 0,00 0,00 8.342.000,00 1,25
Укупно за конто 411000 8.342.000,00 8.342.000,00 0,00 0,00 8.342.000,00 1,25

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,14
412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06
412000 412300 Допринос за незапосленост 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01

Укупно за конто 412000 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,21
413000 413100 Накнаде у натури 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Укупно за конто 413000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
414000 414300 Отпремнине и помоћи 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

Укупно за конто 414000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Укупно за конто 415000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
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416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,08
Укупно за конто 416000 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,08

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

421000 421300 Комуналне услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
421000 421400 Услуге комуникација 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 421000 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Укупно за конто 422000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
423000 423500 Стручне услуге 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06
423000 423700 Репрезентација 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
423000 423900 Остале опште услуге 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,10

Укупно за конто 423000 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,24
424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
424000 424900 Остале специјализоване услуге 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,07

Укупно за конто 424000 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,10
426000 426100 Административни материјал 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
426000 426400 Материјали за саобраћај 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

426000 426900 Материјали за посебне намене 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
Укупно за конто 426000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

482000 482100 Остали порези 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Укупно за конто 482000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Укупно за конто 483000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

512000 512200 Административна опрема 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
Укупно за конто 512000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
Укупно за    3    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.192.000,00 14.192.000,00 0,00 0,00 14.192.000,00 2,13

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

Конто Расходи по 
наменама 

Опис Планирано Средства из 
буџета 

01 

Средства 
из 

сопствени
х извора 

04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 4,50
Укупно за конто 411000 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 4,50

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,52

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 0,00 1.545.000,00 0,23
412000 412300 Допринос за незапосленост 199.000,00 199.000,00 0,00 0,00 199.000,00 0,03

Укупно за конто 412000 5.194.000,00 5.194.000,00 0,00 0,00 5.194.000,00 0,78
413000 413100 Накнаде у натури 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,33

Укупно за конто 413000 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,33
414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с 

посла на терет фондова 
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03

414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,18
414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03

Укупно за конто 414000 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,24
415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12

Укупно за конто 415000 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12
416000 416100 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09

Укупно за конто 416000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09
421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

421000 421200 Енергетске услуге 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 1,42
421000 421300 Комуналне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
421000 421400 Услуге комуникација 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,42
421000 421500 Трошкови осигурања 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
421000 421600 Закуп имовине и опреме 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
421000 421900 Остали трошкови 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 6.150.000,00 0,92

Укупно за конто 421000 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00 2,92
422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,07
422000 422200 Трошкови службених путовања у 

иностранство 
420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,06

422000 422900 Остали трошкови транспорта 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
Укупно за конто 422000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

423000 423100 Административне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01



2856-Страна-Број -44-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“     Четвртак,31.децембар.2020.године. 
  

 

423000 423200 Компјутерске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
423000 423300 Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

423000 423400 Услуге информисања 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,26
423000 423500 Стручне услуге 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 6.850.000,00 1,03
423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
423000 423700 Репрезентација 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,21
423000 423900 Остале опште услуге 8.531.000,00 8.531.000,00 0,00 0,00 8.531.000,00 1,28

Укупно за конто 423000 18.981.000,00 18.981.000,00 0,00 0,00 18.981.000,00 2,84
424000 424100 Пољопривредне услуге 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,02
424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
424000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
424000 424400 Услуге одржавања аутопутева 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 
16.185.000,00 16.185.000,00 0,00 0,00 16.185.000,00 2,43

424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,49

424000 424900 Остале специјализоване услуге 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 8.100.000,00 1,21
Укупно за конто 424000 27.887.000,00 27.887.000,00 0,00 0,00 27.887.000,00 4,18

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 0,00 2.910.000,00 0,44

425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.990.000,00 2.990.000,00 0,00 0,00 2.990.000,00 0,45
Укупно за конто 425000 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,88

426000 426100 Административни материјал 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,08
426000 426200 Материјали за пољопривреду 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04

426000 426400 Материјали за саобраћај 5.030.485,00 5.030.485,00 0,00 0,00 5.030.485,00 0,75
426000 426500 Материјали за очување животне средине и 

науку 
800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12

426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,07

426000 426900 Материјали за посебне намене 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
Укупно за конто 426000 7.320.485,00 7.320.485,00 0,00 0,00 7.320.485,00 1,10

441000 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,40
Укупно за конто 441000 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,40

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,02

Укупно за конто 451000 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,02
454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

Укупно за конто 454000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање 
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50

Укупно за конто 464000 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50
472000 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,75
472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,63
472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, 

науку и спорт 
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07

472000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30
Укупно за конто 472000 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 1,75

481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 

23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 3,52

481000 481900 Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

3.593.000,00 3.593.000,00 0,00 0,00 3.593.000,00 0,54

Укупно за конто 481000 27.093.000,00 27.093.000,00 0,00 0,00 27.093.000,00 4,06
482000 482100 Остали порези 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
482000 482200 Обавезне таксе 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Укупно за конто 482000 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06
483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,48

Укупно за конто 483000 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,48
484000 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода 
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30

484000 484200 Накнада штете од дивљачи 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
Укупно за конто 484000 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,34

485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету 
од стране државних органа 

320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,05

Укупно за конто 485000 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,05
499000 499100 Средства резерве 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 2,80

Укупно за конто 499000 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 2,80
511000 511100 Куповина зграда и објеката 143.688.000,00 143.688.000,00 0,00 0,00 143.688.000,00 21,53
511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
511000 511400 Пројектно планирање 95.500.000,00 500.000,00 0,00 95.000.000,00 95.500.000,00 14,31

Укупно за конто 511000 239.688.000,00 144.688.000,00 0,00 95.000.000,00 239.688.000,00 35,92
512000 512100 Опрема за саобраћај 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
512000 512200 Административна опрема 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,30

Укупно за конто 512000 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,31
513000 513100 Остале некретнине и опрема 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

Укупно за конто 513000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
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514000 514100 Култивисана имовина 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
Укупно за конто 514000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

541000 541100 Земљиште 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45
Укупно за конто 541000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3,00

Укупно за конто 611000 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3,00
621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12

Укупно за конто 621000 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12
Укупно за    4    ОПШТИНСКА УПРАВА 465.184.485,00 370.184.485,00 0,00 95.000.000,00 465.184.485,00 69,71

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.01 ОС БРАНКО РАДИЦЕВИЦ 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структур
а 

( % ) 
463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,09
463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04
463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 412300 Допринос за незапосленост 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
463000 413100 Накнаде у натури 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,10
463000 414300 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,10
463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
463000 421200 Енергетске услуге 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06
463000 421300 Комуналне услуге 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,05
463000 421400 Услуге комуникација 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01
463000 421500 Трошкови осигурања 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01
463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 423200 Компјутерске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 423500 Стручне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 423700 Репрезентација 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге 
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01

463000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04
463000 426100 Административни материјал 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04
463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
463000 426900 Материјали за посебне намене 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01
463000 482200 Обавезне таксе 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02
463000 511400 Пројектно планирање 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 515100 Нематеријална имовина 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 6.540.000,00 6.540.000,00 0,00 0,00 6.540.000,00 0,98
Укупно за    4.00.01    ОС БРАНКО РАДИЦЕВИЦ 6.540.000,00 6.540.000,00 0,00 0,00 6.540.000,00 0,98

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.02 ОС БОРА СТАНКОВИЦ 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупно Структу
ра 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,11
463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,07
463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
463000 421200 Енергетске услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
463000 421300 Комуналне услуге 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02
463000 421400 Услуге комуникација 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01
463000 421500 Трошкови осигурања 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02
463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
463000 422400 Трошкови путовања ученика 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,01
463000 423400 Услуге информисања 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
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463000 423700 Репрезентација 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 423900 Остале опште услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
463000 424900 Остале специјализоване услуге 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01
463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
463000 426100 Административни материјал 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01
463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01

463000 426900 Материјали за посебне намене 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
463000 512200 Административна опрема 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

Укупно за конто 463000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45
Укупно за    4.00.02    ОС БОРА СТАНКОВИЦ 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.03 ОС ВУК КАРАДЗИЦ 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,10
463000 414300 Отпремнине и помоћи 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи запосленом
70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,06
463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01
463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
463000 421200 Енергетске услуге 415.000,00 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,06
463000 421300 Комуналне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 421400 Услуге комуникација 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,01
463000 421500 Трошкови осигурања 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01
463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 423200 Компјутерске услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 423400 Услуге информисања 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01
463000 423700 Репрезентација 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,02
463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01
463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 94.000,00 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00 0,01
463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
463000 426100 Административни материјал 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01
463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

463000 482100 Остали порези 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 512200 Административна опрема 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 515100 Нематеријална имовина 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45
Укупно за    4.00.03    ОС ВУК КАРАДЗИЦ 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.04 ОС ЗАРКО ЗРЕЊАНИН УЦА 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства 
из 

сопствени
х извора 

04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структу
ра 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09
463000 414300 Отпремнине и помоћи 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи запосленом 
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01
463000 421200 Енергетске услуге 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,05
463000 421300 Комуналне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
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463000 421400 Услуге комуникација 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
463000 421500 Трошкови осигурања 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01
463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
463000 423200 Компјутерске услуге 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 423400 Услуге информисања 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 423700 Репрезентација 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02
463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге 
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,01
463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
463000 426100 Административни материјал 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02
463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
463000 482100 Остали порези 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 511400 Пројектно планирање 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 512200 Административна опрема 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02

Укупно за конто 463000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45
Укупно за    4.00.04    ОС ЗАРКО ЗРЕЊАНИН УЦА 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.05 ССС МИЛУТИН БОЈИЦ 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства 
из 

сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структу
ра 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,09
463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи запосленом 
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,01
463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
463000 421200 Енергетске услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
463000 421300 Комуналне услуге 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04
463000 421400 Услуге комуникација 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,01
463000 421500 Трошкови осигурања 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 422400 Трошкови путовања ученика 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 423100 Административне услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 423200 Компјутерске услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 423400 Услуге информисања 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01
463000 423700 Репрезентација 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 423900 Остале опште услуге 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,02
463000 426100 Административни материјал 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
463000 426900 Материјали за посебне намене 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
463000 512200 Административна опрема 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04
463000 515100 Нематеријална имовина 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45
Укупно за    4.00.05    ССС МИЛУТИН БОЈИЦ 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,45

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.06 ДОМ ЗДРАВЉА 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средств
а из 

сопствен
их 

извора 
04 

Средств
а из 

осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

463000 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12
Укупно за конто 463000 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,12

464000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
464000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,04
464000 412200 Допринос за здравствено осигурање 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00 0,02
464000 412300 Допринос за незапосленост 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
464000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
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уже породице и друге помоћи запосленом 
464000 415100 Накнаде трошкова за запослене 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
464000 421300 Комуналне услуге 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,01
464000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01
464000 423500 Стручне услуге 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01
464000 423700 Репрезентација 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
464000 423900 Остале опште услуге 4.199.500,00 4.199.500,00 0,00 0,00 4.199.500,00 0,63
464000 424300 Медицинске услуге 109.000,00 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,02
464000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
464000 426100 Административни материјал 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 0,01
464000 426400 Материјали за саобраћај 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,01
464000 426900 Материјали за посебне намене 142.000,00 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 0,02
464000 511400 Пројектно планирање 207.000,00 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00 0,03
464000 512100 Опрема за саобраћај 618.000,00 618.000,00 0,00 0,00 618.000,00 0,09
464000 512200 Административна опрема 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01
464000 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 249.000,00 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00 0,04

Укупно за конто 464000 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1,20
Укупно за    4.00.06    ДОМ ЗДРАВЉА 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 1,32

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.07 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства 
из 

сопствени
х извора 

04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структур
а 

( % ) 

463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00 0,18
463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02
463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,01
463000 413100 Накнаде у натури 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,01
463000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на 

терет фондова 
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01
463000 421200 Енергетске услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03
463000 421300 Комуналне услуге 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00
463000 421400 Услуге комуникација 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
463000 421500 Трошкови осигурања 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04
463000 423100 Административне услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
463000 423200 Компјутерске услуге 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02
463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
463000 423400 Услуге информисања 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
463000 423500 Стручне услуге 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
463000 423700 Репрезентација 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
463000 423900 Остале опште услуге 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,24
463000 424900 Остале специјализоване услуге 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
463000 426100 Административни материјал 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 0,02
463000 426400 Материјали за саобраћај 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,07
463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

463000 426900 Материјали за посебне намене 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
463000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
463000 472900 Остале накнаде из буџета 5.751.000,00 5.751.000,00 0,00 0,00 5.751.000,00 0,86
463000 482100 Остали порези 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01
463000 482200 Обавезне таксе 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
463000 512200 Административна опрема 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,65
Укупно за    4.00.07    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1,65

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.08 ЦРВЕНИ КРСТ 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из буџета 

01 
Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупно Структур
а 

( % ) 

481000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 4.444.000,00 4.444.000,00 0,00 0,00 4.444.000,00 0,67
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481000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 504.000,00 504.000,00 0,00 0,00 504.000,00 0,08
481000 412200 Допринос за здравствено осигурање 217.000,00 217.000,00 0,00 0,00 217.000,00 0,03
481000 413100 Накнаде у натури 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00 0,01
481000 415100 Накнаде трошкова за запослене 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,08
481000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,03
481000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
481000 421200 Енергетске услуге 92.500,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00 0,01
481000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
481000 421400 Услуге комуникација 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,01
481000 421500 Трошкови осигурања 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00
481000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 75.500,00 75.500,00 0,00 0,00 75.500,00 0,01
481000 423100 Административне услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
481000 423200 Компјутерске услуге 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
481000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,01
481000 423400 Услуге информисања 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
481000 423500 Стручне услуге 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,01
481000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,01
481000 423700 Репрезентација 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01
481000 423900 Остале опште услуге 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
481000 424900 Остале специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
481000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02
481000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01
481000 426100 Административни материјал 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00
481000 426400 Материјали за саобраћај 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00 0,03
481000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,01
481000 426900 Материјали за посебне намене 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,01
481000 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају 

помоћ домаћинствима 
55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01

481000 482100 Остали порези 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Укупно за конто 481000 7.345.000,00 7.345.000,00 0,00 0,00 7.345.000,00 1,10
Укупно за    4.00.08    ЦРВЕНИ КРСТ 7.345.000,00 7.345.000,00 0,00 0,00 7.345.000,00 1,10

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.09 ЈУ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства 
из 

сопствени
х извора 

04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структу
ра 

( % ) 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Укупно за конто 421000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,06
422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01

Укупно за конто 422000 470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,07
423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
423000 423400 Услуге информисања 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
423000 423500 Стручне услуге 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,12
423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01
423000 423700 Репрезентација 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02
423000 423900 Остале опште услуге 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,19

Укупно за конто 423000 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,00 2.390.000,00 0,36
424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 424000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
426000 426100 Административни материјал 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,05
426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,07

Укупно за конто 426000 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00 0,12
Укупно за    4.00.09    ЈУ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 0,00 3.720.000,00 0,56

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.10 ЈП КОМУНАЛАЦ 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства 
из 

сопствени
х извора 

04 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 4,20

Укупно за конто 424000 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 4,20
425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.701.000,00 3.701.000,00 0,00 0,00 3.701.000,00 0,55

Укупно за конто 425000 3.701.000,00 3.701.000,00 0,00 0,00 3.701.000,00 0,55



2862-Страна-Број -44-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“     Четвртак,31.децембар.2020.године. 
  

 

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3,00

451000 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

Укупно за конто 451000 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 3,15
541000 541100 Земљиште 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Укупно за конто 541000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50

Укупно за конто 621000 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50
Укупно за    4.00.10    ЈП КОМУНАЛАЦ 62.702.000,00 62.702.000,00 0,00 0,00 62.702.000,00 9,40

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
4.00.11 ЈП ТРГОВИСТЕ ИН 
Конто Расходи по 

наменама 
Опис Планирано Средства из 

буџета 
01 

Средства 
из 

сопствени
х извора 

04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структу
ра 

( % ) 

421000 421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15
Укупно за конто 421000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,15

423000 423700 Репрезентација 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04
Укупно за конто 423000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних 
површина 

20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 20.500.000,00 3,07

Укупно за конто 424000 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 20.500.000,00 3,07
451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,50

451000 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,35

Укупно за конто 451000 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 2,85
Укупно за    4.00.11    ЈП ТРГОВИСТЕ ИН 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 6,11

 
ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
  

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
5 ПРАВОБРАНИЛАСТВО 

Конто Расходи по 
наменама 

Опис Планирано Средства из 
буџета 

01 

Средств
а из 

сопствен
их 

извора 
04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структур
а 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 227.000,00 227.000,00 0,00 0,00 227.000,00 0,03
Укупно за конто 411000 227.000,00 227.000,00 0,00 0,00 227.000,00 0,03

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
412000 412300 Допринос за незапосленост 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Укупно за конто 412000 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01
414000 414300 Отпремнине и помоћи 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,01
414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 

уже породице и друге помоћи запосленом 
300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04

Укупно за конто 414000 387.000,00 387.000,00 0,00 0,00 387.000,00 0,06
422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Укупно за конто 422000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
423000 423100 Административне услуге 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
423000 423200 Компјутерске услуге 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
423000 423400 Услуге информисања 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
423000 423500 Стручне услуге 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
423000 423700 Репрезентација 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01
423000 423900 Остале опште услуге 970.000,00 970.000,00 0,00 0,00 970.000,00 0,15

Укупно за конто 423000 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,16
426000 426100 Административни материјал 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
426000 426200 Материјали за пољопривреду 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

Укупно за конто 426000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 482000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01

Укупно за конто 483000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01
Укупно за    5    ПРАВОБРАНИЛАСТВО 1.969.000,00 1.969.000,00 0,00 0,00 1.969.000,00 0,30
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АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021  
 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Расходи по 
наменама 

Опис Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структу
ра 

( % ) 
Раздео  4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
Глава  4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
4.01.01 МЗ ТРГОВИСТЕ 

137/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00 0,75
138/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,09
138/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,04
139/0 413000 413100 Накнаде у натури 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,01

140/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 
на терет фондова 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07

140/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07

141/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
143/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02
143/0 421000 421200 Енергетске услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
144/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 0,14
145/0 423000 423100 Административне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,04
145/0 423000 423500 Стручне услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,26
145/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
145/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,32
147/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
148/0 426000 426100 Административни материјал 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,04

148/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,05

148/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02

150/0 512000 512200 Административна опрема 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,20

Укупно за аналитику 4.01.01   2.549.000,00    
4.01.02 МЗ НОВО СЕЛО 

137/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 594.000,00 0,00 0,00 594.000,00 0,79
138/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 68.600,00 0,00 0,00 68.600,00 0,09
138/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 30.400,00 0,00 0,00 30.400,00 0,04
140/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01

140/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07

141/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
142/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
143/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
144/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,04
145/0 423000 423200 Компјутерске услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,03
145/0 423000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
145/0 423000 423700 Репрезентација 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
145/0 423000 423900 Остале опште услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,66
146/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
147/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
147/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,03
148/0 426000 426100 Административни материјал 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,03

148/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,09

148/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,05
150/0 512000 512200 Административна опрема 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,15

Укупно за аналитику 4.01.02   2.033.000,00    
4.01.03 МЗ САЈИНЦЕ 

137/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 695.000,00 0,00 0,00 695.000,00 0,92
138/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,11
138/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,07
141/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,05
143/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,01
143/0 421000 421200 Енергетске услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,05
143/0 421000 421300 Комуналне услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
143/0 421000 421400 Услуге комуникација 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02
145/0 423000 423100 Административне услуге 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,09
145/0 423000 423700 Репрезентација 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
145/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,32
147/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02
148/0 426000 426100 Административни материјал 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,03



2864-Страна-Број -44-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“     Четвртак,31.децембар.2020.године. 
  

 

149/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02

Укупно за аналитику 4.01.03   2.070.000,00    
4.01.04 МЗ ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 

141/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,05
143/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02
143/0 421000 421200 Енергетске услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,04
143/0 421000 421300 Комуналне услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
143/0 421000 421400 Услуге комуникација 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02
145/0 423000 423100 Административне услуге 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,09
145/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
145/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,32
147/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02
148/0 426000 426100 Административни материјал 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,19
149/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02
150/0 512000 512200 Административна опрема 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,09

Укупно за аналитику 4.01.04   1.449.000,00    
4.01.05 МЗ РАДОВНИЦЕ 

137/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1.016.000,00 0,00 0,00 1.016.000,00 1,35
138/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 0,15
138/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,09
138/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
140/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,26
141/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,05
143/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
143/0 421000 421200 Енергетске услуге 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,19
143/0 421000 421300 Комуналне услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
144/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 0,23
145/0 423000 423100 Административне услуге 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,04
145/0 423000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
145/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
145/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,32
147/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,01
147/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00 0,06
148/0 426000 426100 Административни материјал 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,06

Укупно за аналитику 4.01.05   3.100.000,00    
Укупно за главу 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 11.201.000,00 70.000,00 0,00 11.271.000,00 14,93

 
Глава  4.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
4.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

151/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.814.000,00 0,00 0,00 8.814.000,00 11,67
152/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.014.000,00 0,00 0,00 1.014.000,00 1,34
152/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 454.000,00 0,00 0,00 454.000,00 0,60
153/0 413000 413100 Накнаде у натури 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
154/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,16

154/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,32

155/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,12
156/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,42
157/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,15
157/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1,59
157/0 421000 421300 Комуналне услуге 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,36
157/0 421000 421400 Услуге комуникација 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00 0,14
157/0 421000 421500 Трошкови осигурања 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,26
158/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,66
159/0 423000 423100 Административне услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,16
159/0 423000 423200 Компјутерске услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,05
159/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,37
159/0 423000 423400 Услуге информисања 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 0,15
159/0 423000 423500 Стручне услуге 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,50
159/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,11
159/0 423000 423700 Репрезентација 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,33
159/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 2,12

160/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,05

160/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,09
161/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,42
161/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,16
162/0 426000 426100 Административни материјал 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,14
162/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,08

162/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,24

162/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,03
163/0 482000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,04
164/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,04
165/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
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165/0 511000 511400 Пројектно планирање 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
166/0 512000 512200 Административна опрема 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,08
167/0 515000 515100 Нематеријална имовина 750.000,00 30.000,00 0,00 780.000,00 1,03
168/0 423000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
169/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,13
169/0 511000 511400 Пројектно планирање 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,26

Укупно за аналитику 4.02   18.555.000,00    
Укупно за главу 4.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 18.555.000,00 30.000,00 0,00 18.585.000,00 24,61

 
Глава  4.03 ПУ ПОЛЕТАРАЦ 
4.03 ПУ ПОЛЕТАРАЦ 

170/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 12.476.000,00 0,00 0,00 12.476.000,0
0

16,52

171/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.435.000,00 0,00 0,00 1.435.000,00 1,90
171/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 642.515,00 0,00 0,00 642.515,00 0,85
172/0 413000 413100 Накнаде у натури 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,78

173/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 
на терет фондова 55.000,00 0,00 950.000,00 1.005.000,00 1,33

173/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,11

173/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,32

174/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,03
175/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 230.000,00 0,00 20.000,00 250.000,00 0,33
176/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000,00 0,00 30.000,00 60.000,00 0,08
176/0 421000 421200 Енергетске услуге 300.000,00 0,00 370.000,00 670.000,00 0,89
176/0 421000 421300 Комуналне услуге 190.000,00 0,00 50.000,00 240.000,00 0,32
176/0 421000 421400 Услуге комуникација 85.000,00 0,00 95.000,00 180.000,00 0,24
176/0 421000 421500 Трошкови осигурања 175.000,00 0,00 110.000,00 285.000,00 0,38
177/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 175.000,00 0,00 250.000,00 425.000,00 0,56
177/0 422000 422400 Трошкови путовања ученика 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,03
178/0 423000 423100 Административне услуге 600.000,00 0,00 30.000,00 630.000,00 0,83
178/0 423000 423200 Компјутерске услуге 110.000,00 0,00 25.000,00 135.000,00 0,18
178/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 190.000,00 0,00 60.000,00 250.000,00 0,33
178/0 423000 423400 Услуге информисања 85.000,00 0,00 50.000,00 135.000,00 0,18
178/0 423000 423500 Стручне услуге 125.000,00 0,00 20.000,00 145.000,00 0,19
178/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 40.000,00 240.000,00 0,32
178/0 423000 423900 Остале опште услуге 200.000,00 0,00 30.000,00 230.000,00 0,30
179/0 424000 424300 Медицинске услуге 70.000,00 0,00 80.000,00 150.000,00 0,20
179/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 60.000,00 0,00 60.000,00 120.000,00 0,16
180/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 120.000,00 0,00 300.000,00 420.000,00 0,56
180/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 320.000,00 0,00 215.000,00 535.000,00 0,71
181/0 426000 426100 Административни материјал 120.000,00 0,00 210.000,00 330.000,00 0,44
181/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,03

181/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 480.000,00 720.000,00 0,00 1.200.000,00 1,59

181/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 40.000,00 0,00 135.000,00 175.000,00 0,23
182/0 482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
183/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,11
184/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.420.000,00 0,00 0,00 1.420.000,00 1,88
184/0 511000 511400 Пројектно планирање 50.000,00 0,00 300.000,00 350.000,00 0,46
185/0 512000 512200 Административна опрема 460.000,00 0,00 185.000,00 645.000,00 0,85
186/0 515000 515100 Нематеријална имовина 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Укупно за аналитику 4.03   21.529.515,00    
Укупно за главу 4.03 ПУ ПОЛЕТАРАЦ 21.529.515,00 720.000,00 3.635.000,00 25.884.515,00 34,28

 
Глава  4.04 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
4.04 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

187/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.736.000,00 0,00 0,00 2.736.000,00 3,62
188/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 324.000,00 0,00 0,00 324.000,00 0,43
188/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 0,19
189/0 413000 413100 Накнаде у натури 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01

190/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 
на терет фондова 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,09

190/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01

190/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,01

191/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
192/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,04
193/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50.000,00 20.000,00 0,00 70.000,00 0,09
193/0 421000 421200 Енергетске услуге 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,02
193/0 421000 421300 Комуналне услуге 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
193/0 421000 421400 Услуге комуникација 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
193/0 421000 421500 Трошкови осигурања 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,01
193/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
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194/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 112.000,00 61.000,00 0,00 173.000,00 0,23
194/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
195/0 423000 423100 Административне услуге 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
195/0 423000 423200 Компјутерске услуге 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,12
195/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,05
195/0 423000 423400 Услуге информисања 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,08
195/0 423000 423500 Стручне услуге 155.000,00 100.000,00 0,00 255.000,00 0,34
195/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
195/0 423000 423700 Репрезентација 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07

195/0 423000 423900 Остале опште услуге 4.000.000,00
1.000.000,0

0 0,00 5.000.000,00 6,62

196/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

196/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,01
197/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
197/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,07
198/0 426000 426100 Административни материјал 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
198/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02

198/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,03

198/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
199/0 482000 482100 Остали порези 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
199/0 482000 482200 Обавезне таксе 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,02
200/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
201/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3,97
201/0 512000 512200 Административна опрема 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,06
202/0 421000 421200 Енергетске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,20
202/0 421000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,07
202/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,20
203/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,05
204/0 423000 423400 Услуге информисања 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 1,55
204/0 423000 423500 Стручне услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,32
204/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,26
204/0 423000 423700 Репрезентација 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,32
205/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 3,31

205/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,01

205/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,66
206/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
206/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01
207/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01

207/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,73

Укупно за аналитику 4.04   18.583.000,00    
Укупно за главу 4.04 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА 18.583.000,00 1.181.000,00 0,00 19.764.000,00 26,18

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 69.868.515,00 2.001.000,00 3.635.000,00 75.504.515,00 100,00

 
Укупно за БК  0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 69.868.515,00 2.001.000,00 3.635.000,00 75.504.515,00 100,00

 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2021 - 2023. године  

Шифра ЈЛС:              
10
2 Трговиште 

   1 

  
             

    

236,500,000.0
0 

0.00 236,500,000 0 0 0 0 0 0 0 

 

               

             

                у 
дин 
(заокружен
о на 000) 

Пр
ио
ри
тет 

Назив 
капиталног 
пројекта 

Година 
почетк

а 
финанс
ирања 
пројек
та 

Година 
завршетк

а 
финансир

ања 
пројекта 

Укупна 
вредност на 

01 

Укуп
на 

вредн
ост на 

06 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Угово
рени 
рок 
завр
шетк
а 

(месе

Реали
зован
о 

закљ
учно 
са 

31.12.

202
1- 
пла
н 

2021 - 
процен

а 
изврше
ња 

 
20
21 

 
20
22 

 
20
23 

Нако
н   

2023 



Четвртак,31.децембар.2020.године.      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"    Број -44- Страна-2867 
  

 

ц-
годин
а)  

2020. 
годин
е 

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

1 
Мост Ново 
Село 

2021   2,000,000.00   2,000,000                 

2 

Реконструкција 
пута Доња 
Трница - 
Црновце 

2021   2,000,000.00   2,000,000                 

3 
Бујичне 
преграде 2021       0                 

4 

Реконструкција 
пута Горњи 
Стајевац - 
Сурлица 

2021   2,000,000.00   2,000,000                 

5 

Канализација 
Селиште, 
Жабљак, 
Бутроњица 

2021   20,000,000.00   20,000,000                 

6 
Реконструкција 
улица - 
Трговиште 

2021   24,000,000.00   24,000,000                 

7 

Реконструкција 
општинске 
зграде - 
доградња 

2021   15,000,000.00   15,000,000                 

8 
Водоводна 
мрежа Доња 
Трница 

2021   15,000,000.00   15,000,000                 

9 
Приступни пут 
и саобраћајница 
Доња Трница 

2021   10,000,000.00   10,000,000                 

10 
Мост 
Радовница 2021   18,000,000.00   18,000,000                 

11 
Канализација 
Радовница 2021   5,000,000.00   5,000,000                 

12 
Реконструкција 
Дома Здравља 2021   2,000,000.00   2,000,000                 

13 
Реконструкција 
средње школе 2021   2,000,000.00   2,000,000                 

14 
Мост Лесничка 
река 2021   1,000,000.00   1,000,000                 

15 
Потпорни 
зидови Козји 
Дол 

2021   38,000,000.00   38,000,000                 

16 

Фудбалско 
игралиште - 
спортско 
рекреациони 
центар 

2021   10,000,000.00   10,000,000                 

17 

Базен - 
спортско 
рекреациони 
центар 

2021   10,000,000.00   10,000,000                 



2868-Страна-Број -44-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“     Четвртак,31.децембар.2020.године. 
  

 

18 

Реконстукција 
водовода и 
атмосверске 
кан. 

2021 

  

2,000,000.00 

  2,000,000                 

19 
ВодовОД Доњи 
Стајевац 

2021 

  2,000,000.00   2,000,000.00                 

20 

Пројек.доку.-
Уређење 
реч.кор.Лесн.ре
ка 

2021 

  2,000,000.00   2,000,000.00                 

21 
Канализација 
Доњи Стајевац 

2021 

  5,000,000.00   5,000,000.00                 

22 
Пут Радовница 
-Пролесје 2021 

  1,000,000.00   1,000,000.00                 

23 
Пут до базен - 
Ђерекарце 2021 

  5,000,000.00   5,000,000.00                 

24 
Рек. Школе 
Сурлица 2021 

  2,000,000.00   2,000,000.00                 

25 
Реконструкција 
Дома културе 2021 

  2,000,000.00   2,000,000.00                 

26 
Бивши 
интернат 2021 

  2,000,000.00   2,000,000.00                 

27 

Рек. Осн. 
Школе Жарко 
Зрењ,.-Уча 
Радовн. 

2021 

  16,000,000.00   16,000,000.00                 

28 
Урбанистчки 
план-гробље 2021 

  1,000,000.00   1,000,000.00                 

29 
Пројектно 
теницка док.-
село Трговиште 

2021 

  1,000,000.00   1,000,000.00                 

30 
Енергетска 
ефикасност-
рек. Јав.расвете 

2021 

  13,000,000.00   13,000,000.00                 

31 

Пр изведеног 
објекта - 
стамбена зграда 
ЈНА 

2021 

      0.00                 

32 
Пр елаборат - 
саобраћајне 
сигнализације 

2021 

      0.00                 

33 
Прекогранична 
сарадња 2021 

  5,000,000.00   5,000,000.00                 

34 
Стамбено 
пословни 
објекат 

2021 

  1,500,000.00   1,500,000.00                 

 
 
882. 

На основу члана 19. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе, („Сл. Гласник 
РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени 
дин.изн.,125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени 
дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-
др.закон, 96/17-усклађени дин.изн, 89/18-усклађени 
дин.изн,95/18 –др.закон, 86/19-усклађени дин.изн и 

126/20-усклађени дин.изн), члана 32. тачка 3. и 13. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Р. 
Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18) члана 73. и 75. став 2. Закона о 
угоститељству („Сл.гласник РС“ број 17/19), Уредбе 
о условима и начину утврђивања висине годишњег 
износа боравишне таксе за физичко лице које 
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће 
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радиности и сеоском туристичком као и начин и 
рокови плаћања(„Сл.гласник РС“ број 47/19 и 
51/19),  и члана 40. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“, број 3/19), 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина и начин 

плаћања боравишне таксе на територији општине 
Трговиште. 

 
Члан 2. 

Обвезник плаћања боравишне таксе је лице 
које користи услуге смештаја у угоститељском 
објекту за смештај на територији општине 
Трговиште, изван свог пребивалишта, за сваки дан 
боравка. 

 
Члан 3. 

Угоститељском објекту за смештај (у даљем 
тексту: објекат) у смислу члана 2. ове Одлуке, 
сматра се објекат у коме се пружају услуге 
смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене 
у угоститељству или само услуге смештаја (хотел, 
мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, 
преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба и 
други објекти за пружање смештаја). 

 
Члан 4. 

Боравишна такса плаћа се за сваки дан 
боравка у угоститељском објекту у износу од 100,00 
динара. Боравишна такса се не може наплатити у 
износу већем или мањем од прописаног. 

 
Члан 5. 

Боравишну таксу не плаћају: 
1) деца до седам година старости; 
2) лица упућена на бањско и климатско лечење, 

односно специјализовану рехабилитацију од стране 
надлежне лекарске комисије; 

3) особе са инвалидитетом са телесним 
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од 
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве 
до пете групе, слепа лица, лица оболела од 
дистофије и сродних мишићних и неуромишићних 
обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне 
и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе 
ометене у развоју, као и пратилац наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења спортско-рекреативних и других 
активности по програму министарства надлежног за 
послове просвете, студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења обавезне наставе у складу са наставним 
планом образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у знању и 
вештинама; 

5) страни држављани који су по међународним 
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања 
таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за 
смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица 
од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају 
боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени 
услови из става 1. овог члана (чланска карта, 
потврда школе, односно образовне установе, упут 
лекарске комисије и друго). 
 

Члан 6. 
Физичко лице може у објекту сеоског 

туристичког домаћинства да пружа угоститељске 
услуге смештаја на отвореном у привремено 
постављеној опреми за камповање, до укупно 20 
камп парцела, сагласно закону којим се уређује 
угоститељство. 

 
Члан 7. 

Висина годишњег износа боравишне таксе за 
физичко лице утврђује се тако што се број 
индивидуалних лежаја, односно камп парцела из 
члана 6. ове одлуке множи са износом боравишне 
таксе по индивидуалном лежају, односно камп 
парцели у зависности од тога где се угоститељски 
објекат налази, и то за:  

1) I категорија туристичког места – 3.300,00 
динара 

2) II категорија туристичког места – 2.600,00 
динара 

3) III категорија туристичког места – 2.000,00 
динара 

4) IV категорија туристичког места – 1.300,00 
динара 

Ако се угоститељски објекат не налази у 
границама туристичког места, број индивидуалних 
лежаја и камп парцела се множи са износом од 
1.000,00 динара.. 

Члан 8. 
Наплату боравишне таксе врши правно лице, 

предузетник и физичко лице које пружа услуге 
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја). 
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Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу 
истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну 
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 
ненаплаћене боравишне таксе. 

Давалац смештаја је дужан да у рачуну за услугу 
смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, а 
у случају из члана 5. ове Одлуке да наведе основ 
ослобађања од плаћања, или умањења износа 
боравишне таксе. 

 
Члан 9. 

Средства од боравишне таксе давалац смештаја 
уплаћује у року од 5 (пет) дана по истеку сваких 15 
(петнаест) дана у месецу, у корист рачуна буџета 
општине Трговиште. 

 
Члан 10. 

Средства од наплаћене боравишне таксе су 
приход буџета општине Трговиште и користе се за 
обезбеђивање информативно-пропагандног 
материјала којим се промовишу туристичке 
вредности и културно наслеђе, обезбеђивање 
туристичке сигнализације и рад туристичко-
информативних центара. 

Боравишна такса уплаћује се на рачун број: 840-
714552843-83 са позивом на број: 97-83-102. 

 
Члан 11. 

У погледу начина обрачунавања и наплате таксе, 
застарелости, обрачуна камате и осталог што није 
посебно прописано овом одлуком, сходно се 
примењују одредбе закона којим се уређује 
поступак утврђивања, наплате и контроле јавних 
прихода. 
 

Члан 12. 
Новчаном казном од 100.000,00 до 250.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице, давалац 
смештаја, ако: 

1. Боравишну таксу наплати у износу већем или 
мањем од прописаног, (члан 4. Ове Одлуке), 

2. У рачуну посебно не искаже износ 
боравишне таксе или не наведе основ 
ослобађања, односно умањења боравишне 
таксе (члан 6. став 1. ове Одлуке), 

3. Не наплати боравишну таксу истовремено са 
наплатом услуге (члан 6. став 2. ове Одлуке), 

4. Средства од наплаћене боравишне таксе не 
уплати у прописаном року (члан 8. ове 
одлуке). 

Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 
динара, казниће се одговорно лице у правном лицу 
које учини прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 15.000,00 до 80.000,00 
динара, казниће се предузетник који учини 
прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара 
казниће се физичко лице које пружа услуге 
смештаја, које учини прекршај из става 1. овог 
члана.  

 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
18.12.2020.године, број:434-3/2020  

 
ПРЕДСЕДНИК,        

Александар Колић,с.р. 
 
 

883. 
На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник Р. Србије“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 6. став 1. тачка 2. и члана 9. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник 
РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени 
дин.изн.,125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени 
дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-
др.закон, 96/17-усклађени дин.изн, 89/18-усклађени 
дин.изн,95/18 –др.закон, 86/19-усклађени дин.изн и 
126/20-усклађени дин.изн) члана 25. став 1. тачке 2-
таксе, подтачке 1. Закона о буџетском систему 
(„Сл.Гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-
др.закон,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20 ), Закона о републичким административним 
таксама („Службени гласник РС“  бр. br. 43/2003, 
51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др.закон, 5/2009, 
54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин.изн., 
55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - 
усклађени дин.изн., 65/2013 - др.закон, 57/2014 - 
усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 
61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 - 
испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 
38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 - 
испр., 98/2020 - усклађени дин.изн. i 144/2020). и 
члана 40. Статута општине Трговиште („Службени 
гласник Града Врања“, број 3/19), Скупштина 
општине Трговиште, на седници одржаној дана 
18.12.2020. године, донела је 
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Члан 1. 
Овом Одлуком уводе се општинске 

административне таксе (у даљем тексту: таксе), за 
списе и радње у изворним пословима које обавља 
општина, у износима прописаним Тарифом 
локалних административних такси, која је саставни 
део ове Одлуке (у даљем тексту: тарифа). 
 

Члан 2. 
Обвезник Таксе (у даљем тексту: обвезник) је 

подносилац захтева, односно поднеска којим се 
поступак покреће, односно врши радња прописана 
Тарифом. 

Ако за прописану таксу постоји више 
обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

Ако записник замењује захтев, односно 
поднесак из става 1. овог члана, за који се плаћа 
такса, обвезник је давалац изјаве на записник. 
 

Члан 3. 
Административна такса (у даљем тексту: 

такса) не може се наплатити ако Таксеном тарифом 
није прописана, нити се може наплатити у износу 
већем или мањем од прописаног. 

 
Члан 4. 

Ако тарифом није другчије прописано, таксена 
обавеза настаје: 

1. За поднеске – у тренутку када се предају, а за 
захтеве дате на записник – када се записник 
састави; 

2. За решења, дозволе и друге исправе – у 
тренутку подношења захтева за њихово 
издавање; 

3. За управне радње – у тренутку подношења 
захтева за извршење тих радњи. 

 
Члан 5. 

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене 
обавезе, ако овом одлуком није друкчије прописано. 

Члан 6. 
Ако је тарифом прописано да се такса плаћа 

према вредности предмета, основица за обрачун 
таксе је вредност назначена у предмету, односно 
захтеву или поднеску којим се покреће поступак. 

Ако вредност предмета није назначена у 
захтеву, односно поднеску или је назначена мања 
вредност од стварне, вредност предмета из става 1. 
овог члана утврдиће решењем орган односно 
организациона јединица општинске управе која 
води поступак. 

 
Члан 7. 

Ако се на захтев обвезника по поднетом 
захтеву, односно у поступку издаје решење, 

исправа, документ или писмено у више примерака, 
за други и сваки следећи плаћа се такса као за 
препис, која не може бити већа од таксе за први 
примерак. 
 

Члан 8. 
Ако у поступку један или више обвезника 

поднесу више захтева који имају исти правни основ, 
а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки 
појединачни захтев, ако Тарифом није друкчије 
одређено. 

 
Члан 9. 

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу. 
Ако се такса плаћа у новцу, обвезник је дужан 

да приложи одговарајући доказ да је таксу платио. 
 

Члан 10. 
У решењу или другој исправи за коју је такса 

плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе 
који је плаћен и тарифни број по којем је такса 
плаћена. 
 

Члан 11. 
Ако обвезник непосредно поднесе нетаксиран 

или недовољно таксиран захтев или поднесак, 
одговорно лице органа надлежног за пријем захтева 
или поднеска затражиће од обвезника да плати 
прописану таксу у року од десет дана од дана 
подношења захтева или поднеска и упозорити га на 
последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом 
захтеву, односно поднеску сачињава забелешка. 

Ако нетаксиран или недовољно таксиран 
захтев или поднесак, односно други спис стигне 
поштом, одговорно лице органа, односно 
општинске управе, надлежног за одлучивање о 
захтеву, односно поднеску позваће обвезника 
писменом опоменом да, у року од  десет дана дана 
пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за 
опомену и упозорити га на последице неплаћања 
таксе. 

Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 
2. овог члана, сматра се да је захтев, односно 
поднесак од почетка уредно таксиран. 

Ако обвезник не уплати таксу из става 1. и 2. 
овог члана наплата таксе и опомене из става 2. овог 
члана врши се пре уручења затраженог решења или 
друге исправе, односно пре саопштења обвезника да 
је радња извршена. 

Ако обвезник из става 1. и 2. овог члана не 
поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за 
опомену, уплаћена, надлежна организациона 
јединица општинске управе у чијој надлежности је 
наплата таксе, ће обавестити обвезника када спис 
буде донет, односно радња извршена и, ако таксе не 
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буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном 
органу, покренути поступак принудне наплате у 
складу са одредбама Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији. 
 

Члан 12. 
Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге 

списе који нетаксирани или недовољно таксирани 
стигну из иностранства, врши се пре уручења 
затраженог решења или друге исправе, односно пре 
саопштења обвезнику да је радња извршена. 
 

Члан 13. 
          Такса се плаћа на рачун: 840 – 742251843 – 73. 

 
Члан 14. 

У погледу начина плаћања таксе преко 
дипломатско – конзуларног представништва 
Републике Србије, сходно се примењују одредбе 
закона којим се уређује плаћање републичких 
административних такси. 

У погледу повраћаја, камате, принудне 
наплате, застарелости и осталог што није посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују 
прописи којима се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 
 

Члан 15. 
Ослобађају се плаћања таксе: 

1. Oргани, организације и институције 
Републике Србије; 

2. Oргани и организације аутономне покрајине 
и локалне самоуправе; 

3. Oрганизације обавезног социјалног 
осигурања; 

4. Црвени крст Србије; 
5. Цркве и верске заједнице, регистроване у 

складу са Законом о црквама и верским 
заједницама 

6. Јавна предузећа и установе чији је оснивач 
Скупштина општине Трговиште и месне 
заједнице. 
 

Члан 16. 
Не плаћа се такса за: 

1. списе и радње у поступцима који се воде по 
службеној дужности; 

2. списе и радње у поступку за повраћај више 
или погрешно плаћених јавних прихода,  

3. списе и радње у поступку за исправљање 
грешака у решењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама; 

4. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање 
јавних прихода, списе и радње у поступку за 
утврђивање смањења катастарског прихода 

због елементарних  непогода, биљних 
болести, штеточина и других ванредних 
догађаја, као и списе и радње за остваривање 
законом прописаних пореских подстицаја и 
ослобођења код плаћања јавних прихода; 

5. списе и радње за остваривање права из 
обавезног социјалног осигурања, друштвене 
бриге о деци, социјалне заштите, борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних 
инвалида рата, односно права у складу са 
прописима којима се уређује финансијска 
подршка породици са децом; 

6. списе и радње у вези са предшколским и 
школским васпитањем и образовањем, 
образовањем студената, стручним 
усавршавањем, односно преквалификацијом; 

7. списе и радње у вези са регулисањем војне 
обавезе; 

8. списе и радње у поступку за сахрањивање; 
9. поднеске упућене органима за представке и 

притужбе; 
10. списе и радње у поступку за заснивање 

радног односа и остваривања права по том 
основу; 

11. списе и радње за које је ослобођење од 
плаћања таксе уређено међународним 
уговором; 

12. списе и радње за које је ослобођење од 
плаћања таксе посебно прописано Тарифом; 

13. за потврду о пријему захтева 
14. за потврду о правоснажности или 

извршности која се ставља на управни акт. 
 

Члан 17. 
Ако је поступак покренут на захтев више 

обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања 
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који 
није ослобођен плаћања таксе. 

 
Члан 18. 

Страни држављани под условом 
реципроцитета имају право и обавезе по овој 
одлуци као и држављани Републике Србије. 
 

Члан 19. 
У решењу, исправи, документу или писменом, 

који се издаје без плаћања таксе мора се означити 
сврха издавања и основ ослобађења од плаћања 
таксе. 
 

Члан 20. 
О извршењу ове одлуке стараће се Општинска 

управа општине Трговиште. 
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Члан 21. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о висини општинских 
административних такси бр.434-2/2019 од 
20.12.2019.године („Службени гласник града 
Врања“, бр. 30/2019). 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се  у „Службеном гласнику града Врања“, 
а примењује се од 01.01.2021. године 

 

 
 

ТАРИФА 
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
Тарифни број 1. 

Захтеви 
Редни 
број 

 
Опис 

Износ у 
РСД 

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није 
другачије прописано  

110,00 

2. Захтев за дававање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 
општинских прописа 1.000,00 

3. За издавање уверења ЛПА за физичка лица 300,00 
4.  За издавање уверења ЛПА за правна лица 2.000,00 

 
Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева само 
брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску. 
Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за захтеве за остваривање права на премије (подстицаје 
пољопривредне производње). 
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када је издавање списа, односно вршење радње по том 
захтеву ослобођено плаћање таксе у складу са овом одлуком. 
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са 
законом којим се уређује приступп информацијама од јавног значаја. 
 

Тарифни број 2. 
Правни лекови 

Редни 
број Опис Износ у 

РСД 
1. За жалбу против решења који доноси Општинска управа и ЛПА 320,00 
2. За уложене ванредне правне лекове 2000,00 

 
Тарифни број 3. 

Решења и Уверења 
Редни 
број 

 
Опис 

Износ у 
РСД 

1. За сва решења која доноси орган из Тарифног броја 1. за које 
није прописана посебна такса 450,00 

2. За сва уверења и потврде које издаје Општинска управа, ако овом одлуком није 
другачије прописано 

300,00 

 
Тарифни број 4. 

Препис и разгледање списа 
Редни 
бр. 

Опис Износ у 
РСД 

1.  За препис акта, односно списа, код органа, по полутабаку оригинала 300,00 
2.  За разгледање архивираних службених списа за сваки започети сат 300,00 
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Тарифни број 5. 
Опомена 

Редни 
бр. 

Опис Износ у 
РСД 

1. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 250,00 
 

Тарифни број 6. 
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова 

Редни 
бр. 

Опис Износ у 
РСД 

1.  Информација о локацији 3.500,00 
2.  Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне 

инфраструктуре)  

         до 100 m2 3.900,00 
         од 101 до 200 m2 6.000,00 
         од 201 до 400 m2 10.000,00 
         од 401 до 800 m2 14.000,00 
         од 801 до 2.000 m2 30.000,00 
         од 2.001 до 5.000 m2 40.000,00 

3. 
 Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 1000 
m 

35.000,00 

4. 
 Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре преко 
1000 m 

45.000,00 

5.  Приговор     450,00 
6.  Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2 ha   5.000,00 

         од 2,0 до 5,0 ha 10.000,00 
         од 5,0 до 10,0 ha 15.000,00 
         преко 10,0 ha 20.000,00 

7. Потврда урбанистичког пројекта за комплекс  
         до 2.0 ha   5.000,00 
         од 2,0 до 5,0 ha 10.000,00 
         од 5,0 до 10,0 ha 15.000,00 
 Преко 10,0 ha 20.000,00 
Напомена: Под тачком 2. обухваћени су објекти дефинисани чланом 2. тачка 22. Закона о планирању и 
изградњи. Под тачком 3. и 4. обухваћена је линијска комунална инфраструктура дефинисана чланом тач. 
26. и 27. Закон о планирању и изградњи. 
Приговор из тачке 5. односи се на обавештења о одбијању потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта 
парцелације и препарцелације и на издате локацијске услове и закључке о одбацивању захтева за издавање 
локацијских услова. 

 
Тарифни број 7. 

Списи и радње у области саобраћаја и комуналних послова 
Редни 
број 

Опис Износ у 
РСД 

1. За издавање акта о испуњености услова за обављање ауто-такси превоза путника 
по возилу 

3.000,00 

2. За естетски преглед возила издавање решења једанпут годишње, као и за свако 
ново возило 

500,00 

3. За издавање такси дозволе 1.000,00 

4. 
За решење о заузећу јавне површине постављањем грађевинских машина, опреме 
и грађевинског материјала за време извођења грађевинских радова  

5. За решење за раскопавање јавних површина  500,00 
6. За решење о евиденцији реда вожње у линијском саобраћају 5.100,00 
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Тарифни број 8. 
Списи и радње у области имовинских и правних послова 

Редни 
број Опис Износ у 

РСД 
1. Решења и друга акта која се доносе на основу Одлуке о грађевинском земљишту 

(отуђење, давање у закуп, размена, деоба грађевинског земљишта 3.000,00 

2.  Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право својине 
уз накнаду 

5.000,00 

3.  Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посебнимм 
случајевима 5.000,00 

 
Тарифни број 9. 

Остали списи и радње 
Редни 
број 

Опис Износ у 
РСД 

1. За обављање закључења брака:  
 У службеним просторијама ван радног времена 1.200,00 
 Ван Трговишта, односно  ван седишта месних  канцеларија по захтеву странке 2.000,00 

2. За издавање извода из МК рођених, венчаних и умрлих на обрасцима о Женевској 
конвенцији 

2.000,00 

3. Накнадни упис у матичне књиге 2.650,00 
4. За доношење решења о промени име,презимена у МКР,МКВ,КД 2.650,00 
5. За издавање дупликата решења  450,00 
6. За оверу изјаве и овлашћења у једном примерку по потпису 300,00 
7. За оверу рукописа, потписа и фотокопија по табаку 300,00 
8. За оверу уговора по потпису  300,00 
9. За оверу пуномоћја  300,00 

10. За оверу или раскид уговора о раду 200,00 
11. За подношење предлога за испражњење стана и предају стана 400,00 
12. Надокнаду коју врши Општинска управа на процену утицаја на животну средину 4.300,00 
13.  За издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта 3.000,00 
14. Утврђивање услова водопривреде са изласком на терен 1.650,00 
15. Такса за упис стамбене заједнице у Регистар стамб. заједница 300,00 
16. Такса за доношење решења о регистрацији стамбене заједнице 300,00 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
18.12.2020.године, број 434-4/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 

 
884. 

На основу члана 32. став 1. тачка 13, Закона о 
локалнојсамоуправи („Сл. гласник  Р. Србије“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) 
члана 6., став 1. тачка 3. и члана 11. и 18. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник 
РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени 
дин.изн.,125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени 
дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-
др.закон, 96/17-усклађени дин.изн, 89/18-усклађени 
дин.изн,95/18 –др.закон, 86/19-усклађени дин.изн и  

 
126/20-усклађени дин.изн), члана 25. став 1. тачке 2-
таксе, подтачке 2. Закона о буџетском систему 
(„Сл.Гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-
др.закон,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20 ) и члана 40. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“, број 3/19), 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 
2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне 
таксе за коришћење права, предмета и услуга на 
територији општине Трговиште за 2021. годину. 
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Члан 2. 
Обвезник локалне комуналне таксе је 

корисник права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање локалне комуналне 
таксе. 

 
Члан 3. 

Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке 
настаје даном почетка коришћења права, предмета и 
услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
локалне комуналне таксе и траје док траје 
коришћење права, предмета или услуге. 

 
Члан 4. 

Овом одлуком регулише се комунална такса 
на подручју општине Трговиште и то:  

1) Истицање фирме на пословном простору 
2) Држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина 

3) Држање средстава и апарата за игре 
(билијар, томбола, машине и апарати за игру и 
забаву и др.) 

 
Члан 5. 

Утврђивање, наплату и контролу локалних 
комуналних такси врши Општинска управа преко 
локалне пореске администрације, ако таксеном 
тарифом није другачије прописано. 

Средства наплаћена од локалне комуналне 
таксе су приходи Буџета општине Трговиште. 

 
Члан 6. 

У свему осталом што није прописано овом 
одлуком и Таксеном тарифом примењиваће се 
непосредно одредбе Закона о финансирању локалне 
самоуправе, Закона о управном поступку и Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији. 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања“, а примењиваће се од 01.01.2021.године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
18.12.2020.године, број 434-5/2020 

 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић,с.р. 

 
Т А К С Е Н А   Т А Р И Ф А  

 
Тарифни број 1. 

За истицање фирме на пословним 
просторијама плаћа се такса у годишњем износу: 

Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у средња правна 
лица, као и предузетници и мала правна лица која 
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара 
(осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима од 
нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу 
две просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у велика правна 
лица (осим правних лица која обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине и лица; производње 
и трговине нафтом и дериватима нафте; производње 
и трговине на велико дуванских производима; 
производње цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу три 
просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 
мала и микро правна лица, у смислу закона којим се 
уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 
делатности банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине на велико дуванских 
производима; производње цемента; 
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека, фирмарину плаћају на 
годишњем нивоу десет просечних зарада. 

Под просечном зарадом, у смислу ст.1., 2. и 3. 
овог члана сматра се просечна зарада по запосленом 
остварена на територији јединице локалне 
самоуправе у периоду јануар-август, године која 
претходи години за коју се остварује фирмарина, 
према подацима републичког органа надлежог за 
послове статистике. 
НАПОМЕНА: Утврђени износ локалне комуналне 
таксе у годишњем износу, обвезник је дужан да 
плаћа квартално (до 15.02., 15.05., 15.08. и 15.11.). 
Доспеле а неизмирене обавезе, обвезник је дужан да 
уплати у року од 15 дана од дана достављања 
решења. 

Такса из овог тарифног број уплаћује се на 
рачун буџета општине Трговиште број 840-
716111843-35 са позивом на број 97-контролни број 
по ПИБ-у обвезника–102–ПИБ обвезника. 
ОСЛОБАЂАЊА:  
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Таксу на фирму не плаћају државни органи, 
органи локалне самоуправе, установе у области 
јавних служби, предузећа и установе чији је оснивач 
Општина Трговиште. 

Ослобођени су плаћања локалних 
комуналних такси из овог тарифног броја обвезници 
који имају статус мировања (привремена одјава) за 
време трајања мировања (привремене одјаве). 
Статус мировања (привремене одјаве) доказује се 
решењем Агенције за привредне регистре о 
привременој одјави обављања делатности. 

Новоосновани обвезници, правна лица и 
радње, који су регистровани за обављање 
производне делатности, ослобађају се обавезе 
плаћања комуналне таксе из овог броја у првој 
години од оснивања. Новооснованим се не сматрају 
обвезници који врше пререгистрацију сходно 
Закону о привредним друштвима и Закону о 
регистрацији привредних субјеката, као и 
обвезници који врше статусне промене. 

Обвезници који у текућој години запосле 20 
радника, ослобађају се плаћања ове таксе у целом 
износу, уколико запосле 10 радника, такса им се 
умањује за 50%, при чему радни однос са 
новозапосленим радницима мора да буде на период 
од 24 месеца, што се доказује Уговором о раду. 
 

Тарифни број 2. 
 

1) за теретна возила 
- за камионе до 2т носивости .........1.500 дин. 
- за комионе од 2т до 5т носивости... 2.000 дин. 
- за камионе од 5т до 12т носивости

 3.500 дин.  
- за камионе преко 12т носивости....5.000 дин. 
 
2) за теретне и радне приколице (за 

пут.аутомобиле..............................................500 дин. 
 
3) за путничка возила 
- до 1.150cm3.......................................... 500 дин. 
- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3......... 1.000 дин. 
- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3......... 1.500 дин. 
- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3......... 2.000 дин. 
- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3......... 3.000 дин. 
- преко 3.000 cm3................................ 5.000 дин. 
 
4) за мотоцикле 
- до 125 cm3............................................400 дин. 
- преко 125 cm3 до 250 cm3..................600 дин. 
- преко 250 cm3 до 500 cm3............... 1.000 дин. 
- преко 500 cm3 до 1.200 cm3............ 1.200 дин. 
- преко 1.200 cm3................................ 1.500 дин. 
 

5) за аутобусе и комби бусеве по 
регистрованом седишту ................................. 50 дин. 

 
6) за прикључна возила: теретне 

приколице, полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета: 

- 1т носивости ........................................ 400 дин. 
- од 1т до 5т носивости ......................... 700 дин. 
- од 5т до 10т носвости.......................... 950 дин. 
- од 10т до 12т носивости .................. 1.300 дин. 
- носивости преко 12т ........................ 2.000 дин. 
 
7) за вучна возила (тегљаче) 
- чија је снага мотора до 66 киловата1.500 дин. 
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата

........................................................................ 2.000 дин. 
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата

........................................................................ 2.500 дин. 
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата

........................................................................ 3.000 дин. 
- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.000 

дин. 
 
8) за радна возила, специјална адаптирана 

возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјална возила  
за превоз пчела............................................ 1.000 дин. 
 

Комунална такса по овом тарифном броју 
плаћа се приликом регистрације возила, а орган који 
региструје моторно, друмско и прикључно возило 
не може их регистровати док се не уплати 
комунална такса по овом тарифном броју. 

Комунална такса по овом тарифном броју не 
плаћа се за возила Војске Србије, полиције, 
санитетска возила, возила за градску чистоћу, 
возила ватрогасних јединица, возила ратних војних 
инвалида и инвалида рада преко 60% инвалидности. 

Такса из овог тарифног број уплаћује се на 
рачун Буџета општине Трговиште број 840-
714513843-04 са позивом на број 97-83-102 или са 
позивом на број 97-контролни број по ПИБ-у 
обвезника-102-ПИБ обвезника. 

 
Тарифни број 3. 

3.1. За држање средстава за игру, плаћа се 
комунална такса месечно и то: 

 
а) За држање томболе...................3.000,00 дин. 
б) За држање аутомата са новчаним добрима 
........................................................3.000,00 дин. 
в) Аутомате (видео игре, флипере и друго)  
- основна такса...............................3.000,00 дин. 
- по комаду ....................................3.000,00 дин. 
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3.2. За обављање делатности која се 
повремено обавља ван сталног седишта радње, на 
вашарима, прославама и слично, плаћа се такса у 
дневном износу, за сваки цели или започети 
квадратни метар заузете површине у износу 
од..........350. дин. 

НАПОМЕНА: Обвезник таксе из овог 
тарифног броја је правно лице, предузетник или 
физичко лице које користи тротоар или другу јавну 
површину и простор. Одељење за привреду и 
финансије – локална пореска администрација издаје 
решење о висини таксе на основу одговарајућег акта 
урбанистичко – грађевинске службе или комуналне 
инспекције. 

Такса из овог тарифног број уплаћује се на 
рачун Буџета општине Трговиште број 840-
741531843-77 са позивом на број 97-83-102. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
885. 

На основу 40. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“, број 3/19), 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРАМА 
ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 
 
 

Члан 1. 
У члану 8. Одлуке о мерама популационе 

политике општине Трговиште бр.453-2/19 од 
30.03.2019.године речи:  

„износ од 2.000 еура у иностранству“  
замењују се речима: 
 „износ од 3.000 еура у иностранству (у 

динарској противвредности по званичном курсу на 
дан уплате“ 
  

Члан 2. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
18.12.2020.године, број 434-15/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 
 

886. 
На основу 40. Статута општине Трговиште 

(„Службени гласник Града Врања“, број 3/19), 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПЛАНОВЕ 

 
 

Члан 1. 
Небојша Деспотовић, дипл.инг.арх. из Врања 

разрешава се дужности члана Комисије за планове, 
због поднете оставке. 
  

Члан 2. 
Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
18.12.2020.године, број 119-137/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 
887. 

На основу 40. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“, број 3/19), 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 18.12.2020. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПЛАНОВЕ 

 
Члан 1. 

Душан Петровић, спец.струк.инж.геод., из 
Трговишта, који поседује геодетску лиценцу првог 
реда бр.01 0629 20  именује се за члана Комисије за 
планове. 
  

Члан 2. 
Мандат именованог лица траје до истека 

мандата осталим члановима Комисије за планове 
именованих решењем бр.06-47/2017 од 
28.06.2017.године. 
 

Члан 3. 
Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
18.12.2020.године, број 119-138/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
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888. 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), члана 40 став1. тачка 6 Статута општине 
Трговиште (,,Службени гласник града Врања“ број 
3/2019) и члана 77. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016 и 
113/2017, 95/2018 и 113/2017-др Закон и 95/2018- 
др. закон) Скупштина општине Трговиште на својој 
седници, одржаној дана 18. децембра  2020. године 
усваја следећи: 

 
КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

1) Постојећи број службеника и намештеника 
запослених на неодређено време  у 
Општинској управи општине Трговиште на 
дан 18. децембар  2020. године 
 

 
Службеник на положају број извршилаца 
 1 
Звања службеника број извршилаца 
Самостални Саветник 6 
Саветник 6 
Млађи Саветник 7 
Сарадник 2 
Млађи Сарадник 1 
Виши референт 6 
Референ 0 
Млађи референт 0 
     
Намештеници број извршилаца 
 5 
 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2021. години 
години за коју се доноси Кадровски план 

 
 

Службеник на положају број извршилаца 
 1 
Звања службеника и намештеника број извршилаца 
самостални саветник 7 
саветник 11 
млађи саветник 9 
сарадник 2 
млађи сарадник 1 

виши референт 6 
референт  1 
млађи референт 0 

намештеник 5 
 

3) Број приправника чији се пријем планира 
 
 
Приправници број извршилаца 
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висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 10 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 5 
средња стручна спрема 10 

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

председника општине 
 
Висина стручне спреме Број извршилаца 
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
средња стручна спрема 0 

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

 
Висина стручне спреме Број извршилаца 
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 5 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 3 
средња стручна спрема 1 
 

У Општинској управи на (2) два службеника 
мирује радни однос који су били распоређени на 
радно место у звању самосталног саветника и 
саветника. Они су приказани у постојећем броју 
службеника за 2020. годину и у планираном броју 
службеника за 2021. годину, јер су на тим радним 
местима у радном односу на одређено време два 
службеника ради замене, један замењује начелника 
општинске управе на његовом радном месту, а 
други  замењује службеника на Пословима 
планирања одбране и планирања заштите од 
елементарних непогода,  нормативно-правни 
послови за органе општине и послови заштите и 
збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица, 
коме мирује радни однос због постављења на 
функцију председника општине Трговиште. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
 
 
 Чланом 77. Закона о запосленима у 
ауотномним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016) 
прописано је да се нацрт кадровског плана 
припрема у складу са буџетским календаром, 
истовремено са нацртом буџета аутономне 
покрајине, односно јединице локалне самоуправе, 
тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним 
буџетом. Кадровски план у јединици локалне 
самоуправе усваја скупштина града, општине, 
односно градске општине истовремено са одлуком о 

буџету јединице локалне самоуправе, односно 
градске општине. 

Општинско веће је у складу са наведеном 
одредбом Скупштини општине поднела на усвајање 
нацрт кадровског плана општинске градске управе, 
као и кадровске планове других органа и служби 
оптине за које постоји обавеза усвајања кадровског 
плана истовремено са нацртом буџета за 2021. 
годину.  

Након одражне расправе о предложеном 
нацрту кадровског плана за 2021. годину 
Скупштина општине Трговиште га је усвојила без 
измена, на својој сединици одржаној дана 
18.12.2020.године. 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
18.12.2020.године, број 110-13/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 

Скупштина општине Трговиште,  седница  
одржана дана 30.12. 2020 . године. 
889. 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије 
број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. Закон 103/2015; 99/2016; 113/2017; 
95/2018; и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број: 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 др 
Закона, 47/2018 др Закона) и члана 40. Статута 
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општине Трговиште („Службени гласник Града 
Врања“, бр. 3/19), Скупштина општине Трговиште, 
на седници скупштине одржаној дана  30.12.2020. 
године, донела је: 
 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 
401-131/2019 од дана 20.12.2019. године, врше се 
следеће измене и допуне и то: 

 
• Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

Укупни приходи и примања остају 
непромењени и износе 847.206.824,00 динара. 

Укупни расходи и издаци остају 
непромењени  и износе 847.206.824,00 динара. 

 
• Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

714552 – Боравишна такса смањује се за 
4.100.000,00 

714562 – Накнада за заштиту и 
унапређење животне средине увећава се за 
555.720,00 

714565 – Накнада за коришћење 
простора на јавној површини у пословне и друге 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности увећава се за 110.427.280,00  

732151 – Текуће донације од 
међународних организација у корист нивоа 
општине смањују се за 4.000.000,00 

733151 – Ненаменски трансфери од 
Републике у корист нивоа општина увећавају се за 
10.000.000,00 

733154 – Текући наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 
увећавају се за 1.400.000,00 

733251 – Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у крист 
нивоа општина смањује се за 2.000.000,00 

741152 – Приходи од камата на 
средства корисника буџета општине смањују се за 
2.000.000,00 

741531 – Комуналне таксе за 
коришћење простора на јавним површинама 
смањују се за 110.000.000,00 

742155 – Приходи од давања у закуп , 
односно на коришћење непокретности у општинској 
својини смањују се за 285.000,00 

742251 – Општинске административне 
таксе увећавају се за 2.000,00 

 
• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 414 замењује се 
износом 5.713.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 414 остаје 
непромењена и  износи 950.000 динара (извор 
финансирања 03 – Социјални доприноси); 
Економска класификација 416 замењује се 
износом 2.020.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 421 замењује се 
износом 46.897.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 423 замењује се 
износом 115.213.961 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 424 замењује се 
износом 122.559.970 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 425 замењује се 
износом 15.095.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 481 замењује се 
износом 29.601.727 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 482 замењује се 
износом 685.000 динара (извор финансирања 01 
– Приход из буџета); 
Економска класификација 472 замењује се 
износом 23.700.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 499120 замењује се 
износом 4.540.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 511 замењује се 
износом 189.353.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 512 замењује се 
износом 5.397.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
Економска класификација 541 замењује се 
износом 501.000 динара (извор финансирања 01 
– Приход из буџета); 
Економска класификација 621 замењује се 
износом 15.300.000 динара (извор финансирања 
01 – Приход из буџета); 
 
• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 040 увећава се и износи 21.200.000 
динара; 
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Функција 110 увећава се и износи 31.331.695 
динара; 
Функција 111 увећава се и износи 33.438.100 
динара; 
Функција 112 смањује се и износи 4.540.000 
динара; 
Функција 130 увећава се и износи 193.184.000 
динара; 
Функција 150 увећава се и износи 14.060.000 
динара; 
Функција 451 увећава се и износи 50.300.000 
динара; 
Функција 620 смањује се и износи 10.000.000 
динара; 
Функција 820 увећава се и износи 24.344.000 
динара; 

 
• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 
Функција 110:  
- Позиција 6 економска класификација 423 

износ од 22.969.695 динара увећава се за 1.500.000 
динара, и износи 24.469.695 динара; 

Функција 111:  
- Позиција 21 економска класификација 423 

износ од 5.900.000 динара увећава се за 1.000.000 
динара, и износи 6.900.000 динара; 

Функција 040:  
- Позиција 46 економска класификација 472 

износ од 1.700.000 динара увећава се за 500.000 
динара, и износи 2.200.000 динара; 

Функција 112:  
- Позиција 53 економска класификација 

499120 износ од 6.760.000 динара смањује се за 
5.320.000 динара, и износи 1.440.000 динара; 

Функција 130: 
- Позиција 57 економска класификација 414  

износ од 1.600.000 динара увећава се за 700.000 
динара, и износи 1.300.000 динара; 

- Позиција 60 економска класификација 421  
износ од 10.000.000 динара увећава се за 2.000.000 
динара, и износи 12.000.000 динара; 

- Позиција 64 економска класификација 425  
износ од 3.000.000 динара увећава се за 1.000.000 
динара, и износи 4.000.000 динара; 

- Позиција 70 економска класификација 512  
износ од 2.800.000 динара увећава се за 500.000 
динара, и износи 3.300.000 динара; 

- Позиција 72 економска класификација 621  
износ од 800.000 динара смањује се за 500.000 
динара, и износи 300.000 динара; 

- Позиција 79 економска класификација 481  
износ од 2.000.000 динара смањује се за 1.000.000 
динара, и износи 1.000.000 динара; 

Функција 150: 

- Позиција 87 економска класификација 421  
износ од 20.000 динара увећава се за 20.000 динара, 
и износи 40.000 динара; 

Функција 451: 
- Позиција 105 економска класификација 424  

износ од 27.500.000 динара увећава се за 500.000 
динара, и износи 28.000.000 динара; 

Функција 620: 
- Позиција 117 економска класификација 424  

износ од 500.000 динара смањује се за 250.000 
динара, и износи 250.000 динара; 

- Позиција 118 економска класификација 511  
износ од 500.000 динара смањује се за 250.000 
динара, и износи 250.000 динара; 

- Позиција 119 економска класификација 541  
износ од 1.000.000 динара смањује се за 500.000 
динара, и износи 500.000 динара; 

Функција 820: 
- Позиција 156 економска класификација 421  

износ од 2.150.000 динара увећава се за 100.000 
динара, и износи 2.250.000 динара; 

Функција 911: 
- Позиција 173 економска класификација 416  

износ од 250.000 динара увећава се за 20.000 
динара, и износи 270.000 динара; 

- Позиција 180 економска класификација 482  
износ од 50.000 динара смањује се за 20.000 динара, 
и износи 30.000 динара; 

Функција 473: 
- Позиција 185 економска класификација 411  

износ од 2.530.000 динара увећава се за 20.000 
динара, и износи 2.550.000 динара; 

- Позиција 186 економска класификација 412  
износ од 422.000динара увећава се за 5.000 динара, 
и износи 427.000 динара; 

Функција 330: 
- Позиција 206 економска класификација 411  

износ од 77.000 динара смањује се за 20.000 динара, 
и износи 57.000 динара; 

- Позиција 207 економска класификација 412  
износ од 55.400 динара смањује се за 5.000 динара, 
и износи 50.400 динара; 

 
• Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

Програм 2. Комуналне делатности мења се и 
у укупном износу износи 81.503.000 динара; 

Програм 4. Развој туризма мења се и у 
укупном износу износи 16.314.000 динара; 

Програм 7. Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура мења се и у укупном 
износу износи 50.300.000 динара; 

Програм 11. Социјална и дечја заштита мења 
се и у укупном износу износи 44.531.727 динара; 
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Програм 14. Развој спорта и омладине мења 
се и у укупном износу износи 27.560.000 динара; 

Програм 15. Опште услуге локалне 
самоуправе мења се и у укупном износу износи 
224.739.287 динара; 

 Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе  мења се у укупном износу и износи 
70.969.795 динара; 
 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику Града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 401-149/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 
890. 
         На основу члана 32. став 1. Тачке 3. и  6. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/14-др.закон и 47/2018), члана 6. став 
1., тачка 5. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.гл.РС“, бр. 62/06 , 47/11,  93/12 , 
99/13- усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени 
дин.изн. , 95/15 – усклађени дин  изн., 83/16 , 91/16- 
усклађени дин  изн., 104/16 –др.закон и 96/17 – 
усклађени дин.износи 89/2018 -усклађени 
дин.износ, 95/18 – др. закон, 86/19 усклађени 
дин.износ и 126/20 усклађени дин.износ), члана 236-
242..Закона о коришћењу јавних добара („Сл.гл.РС“, 
бр.95/18, 49/19 и 86/19 усклађени дин.износ), и 
члана 40. Статута општине Трговиште („Службени 
гласник Града Врања“ бр.3/19), Скупштина 
општине Трговиште, на седници одржаној дана 
30.12.2020. године, донела је 
  

ОДЛУКУ 
 О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ДОБАРА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 Накнаде за коришћење јавних добара, су: 
1) накнада за коришћење простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности; 
 
2) накнада за коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица, као и за коришћење површине и 
објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица којим се врши непосредни 
утицај на расположивост, квалитет или неку другу 
особину јавне површине, за које дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе; 
 
3) накнада за коришћење јавне површине по основу 
заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу. 
 Под коришћењем простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 
1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне 
површине: 
-објектом привременог коришћења: киоск, тезга, 
башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за 
продају штампе, покретни објекат за продају робе на 
мало и вршење занатских и других услуга, 
монтажни објекат за обављање делатности јавних 
комуналних предузећа, телефонска говорница и 
слични објекти, башта угоститељског објекта; 
 
-за забавни парк, циркус, спортске терене, за 
одржавање концерата, фестивала и других 
манифестација, за одржавање спортских приредби, 
заобјекте и станице за изнајмљивање бицикла, за 
коришћење посебно обележеног простора за 
теретно возило за снабдевање, односно за почетну 
обуку возача и друго. 
- за електричне нисконапонске, телефонске, 
кабловске дистрибуционе системе, стубове за 
пренос каблова и опреме кабловске телевизије, 
телекомуникационе уређаје, стубове и далеководе, 
трафостанице, репетиторе за ТВ, цевоводе и 
подземне каблове, за које не постоје употребне 
дозволе. 
 Коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) 
овог члана односи се на коришћење простора на 
јавној површини. 
 

Члан 2. 
 Обвезник накнаде за коришћење јавне 
површине је корисник јавне површине. 

 
Члан 3. 

 Основица накнаде за коришћење простора на 
јавној површини је површина коришћеног простора 
изражена у метрима квадратним (m2). 

 
Члан 4. 

 Критеријуми за прописивање висине накнада 
су: време коришћења  простора, зона у којој се 
налази простор који се користи, уколико је зона 
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утврђена актом јединице локалне самоуправе, као и 
техничко-употребне карактеристике објекта, 
уколико се јавна површина користи за постављање 
објеката. 
 

Члан 5. 
 Утврђивање накнаде за коришћење јавне 
површине врши се према површини коришћеног 
простора, сразмерно времену коришћења тог 
простора или према техничко-употребним 
карактеристикама објекта. 
 Накнаду из става 1. овог члана, утврђује 
Служба за пореске послове, Општине Трговиште 
решењем. 
 Накнада из става 1. овог члана по основу 
заузећа јавне површине грађевинским материјалом и 
за извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% 
ако инвеститор продужи дозвољени рок за 
заузимање јавне површине. 
 Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe 
прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe 
eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o 
пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку 
зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa 
зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену 
обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 
претходни месец, а за месеце за које је обавеза 
доспела у моменту уручења решења у року од 15 
дана од дана достављања решења. 

 
Члан 6. 

 Накнаду за коришћење јавних површина не 
плаћају директни и индиректни корисници 
буџетских средстава. 
 Накнада за коришћење јавних површина по 
основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe 
рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe 
врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, 
трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao 
и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних 
прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. 
Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe 
рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, 
зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o 
плaнирaњу и изгрaдњи. 
 

Члан 7. 
 Накнаде за коришћење јавне површине из 
члана 1. тачке 1. до 3. ове одлуке утврђују се у 
дневном износу. 
 

Члан 8. 
 Накнаде за коришћење јавних површина, 

представљају приход буџета Општине Трговиште 
 

Члан 9. 
 Наплату накнада вршиће  Служба за пореске 
послове, Одељење за урбанизам, стамбено-
комуналне, грађевинске и имовинско-правне 
послове или предузеће - организација или 
овлашћено лице, који су одређени одговарајућим 
тарифним бројем у таксеној тарифи. 
 

Члан 10. 
 Обвезници накнаде за коришћење јавних 
површина дужни су да поднесу пријаву за 
утврђивање накнаде надлежном органу у роковима 
прописаним таксеном тарифом, која је саставни део 
ове одлуке. 
 

Члан 11. 
 У случају неподношења пријаве, у роковима 
предвиђеним овом одлуком, у поступку доношења 
решења, користиће се сви подаци којима располаже 
Служба за пореске послове. 
 

Члан 12. 
 У погледу поступка утврђивања накнада, 
контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне 
наплате, застарелости и осталог што није посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 
 

Члан 13. 
 Уколико дође до законских промена, 
овлашћује се Општинско веће да може одлуком 
извршити усклађивање. 
 

Члан 14. 
 Висина накнаде за коришћење јавних 
површина је утврђена у таксеној тарифи, која је 
саставни део ове одлуке. 
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Т А К С Е Н А  Т А Р И Ф А 
 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 1 

Накнада за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности 
 

та
чк
а�

по
дт
ач
ка
�  

 
ДЕЛАТНОСТ 

 
ИЗНОС 

НАКНАДЕ 
НА ДНЕВНОМ 
НИВОУ   У 
ДИНАРИМА 

ПО м2 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

За тезге, столове или слично на којима се продаје роба накнада се утврђује 
дневно за сваки цео или започети квадратни метар заузете површине по 
зонама и то: 
на подручју I зоне ……………………………………….. 
на подручју II зоне ……………………………………… 
на подручју III зоне ……………………………………... 
 

 
 
 

80 
70 
60 

 

1 2 За фрижидере и апарате за сладолед, кремове и освежавајућа безалкохолна 
пића, банкомате, аутомате за продају штампе  и слично ,  накнада се 
утврђује дневно за сваки цео или започети квадратни метар заузете 
површине по зонама и то: 
на подручју I зоне ………………………………………. 
на подручју II зоне ……………………………………… 
на подручју III зоне……………………………………… 
 

 
 
 
 

90 
80 
70 

 

1 3 За заузимање од стране угоститељских организација, посластичара , 
башта угоститељског објекта и др. накнада се обрачунава дневно за сваки 
цео или започети квадратни метар заузете површине по зонама и то: 
на подручју I зоне ………………………………………. 
на подручју II зоне ……………………………………… 
на подручју III зоне ……………………………………... 

 
 
 

60 
50 
40 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 За  постављање покретних објеката за продају робе на мало и вршење 
занатских и других услуга, киоска и других монтажних микрообјеката, 
као и монтажних објеката за обављање делатности јавних комуналних 
предузећа, телефонских говорница и сличних објеката, предузећа, 
предузетници и физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном износу 
за сваки цео или започети квадратни метар заузете површине по зонама и 
то: 
на подручју I зоне ……………………………………… 
на подручју II зоне …………………………………….. 
на подручју III зоне ……………………………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 

90 
80 
70 
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1 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

За забавни парк, циркус, за одржавање концерата, фестивала и других 
манифестација, предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду 
утврђену у дневном износу  
на подручју I зоне ……………………………………… 
на подручју II зоне …………………………………….. 
на подручју III зоне ……………………………………. 

 
 
 

120 
100 

90 

1 
 
 
 
 
 
 

6 За спортске терене, за одржавање спортских приредби,  предузећа, 
предузетници и физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном износу 
по зонама и то: 
на подручју I зоне ……………………………………… 
на подручју II зоне……………………………………… 
на подручју III зоне…………………………………….. 
 

 
 
 

90 
80 
70 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 За објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно 
обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну 
обуку возача и друго., предузећа, предузетници и физичка лица плаћају 
накнаду утврђену у дневном износу  по зонама и то: 
на подручју I зоне………………………………………. 
на подручју II зоне ……………………………………... 
на подручју III зоне …………………………………….. 
 

 
 
 
 

120 
100 

90 
 

1 8 За заузеће јавне површине, предузећа, предузетници и физичка лица 
плаћају накнаду утврђену у дневном износу,  једнако  по свим зонама за 
сваки цео или започети квадратни метар и то: 
За електричне нисконапонске, телефонске, кабловске дистрибуционе 
системе, стубове за пренос каблова и опреме кабловске телевизије, 
телекомуникационе уређаје, стубове и далеководе 
………………………………………………..   
За трафостанице………………………………………….. 
За репетиторе за ТВ………………………………………  
За цевоводе и подземне каблове…………………………  
 

 
 
 
 
 

 
180 
100 
100 
100 

 

 
 

 НАПОМЕНА:Накнада по овом тарифном броју плаћа се преко  Службе за 
пореске послове, Одељења за финансије и привреду, Општинске управе 
,Општине Трговиште 

 

  Потребна документација: Пријава за коришћење простора на јавним 
површинама (подноси се пре почетка заузећа јавне површине) 

 

 
    ТАРИФНИ БРОЈ 2 
       Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину 
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јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 
 

та
чк
а�

по
дт
ач
ка
�  

ДЕЛАТНОСТ 
ИЗНОС ТАКСЕ 
НА ДНЕВНОМ 

НИВОУ У 
ДИНАРИМА ПО м2 

 
2 

 
1 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и 
објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 
којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или 
неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе предузећа, предузетници и 
физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном износу по зонама 
 
- на подручју I зоне……………………………………… 
- на подручју II зоне …………………………………….. 
- на подручју III зоне…………………………………….. 

 
 
 
 
                                 
 
 
 

100 
90 
80 

 

  
 

НАПОМЕНА:: Наплату таксе врши  Служба за пореске послове, 
Одељења за финансије и привреду, Општинске управе Општине 
Трговиште, уз доставу одговарајућег акта урбанистичко грађевинске 
службе или комуналне инспекције  

 

 
 
  ТАРИФНИ БРОЈ 3 
     Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу. 

 

та
чк
а�

по
дт
ач
ка
�  

 
ДЕЛАТНОСТ 

 
ИЗНОС ТАКСЕ 
НА ДНЕВНОМ  
НИВОУ  ПО 

КВАДРАТНОМ 
МЕТРУ  У 

ДИНАРИМА 
 

 
3 

 
1 

Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу 
- на подручју I зоне ……………………………………… 
- на подручју II зоне …………………………………….. 
 

 
 

180 
160 

 
   

НАПОМЕНА: Наплату накнаде врши  Служба за пореске послове, 
Одељења за финансије и привреду, Општинске управе, Општине 
Трговиште на основу аката Одељења за урбанизам, стамбено-
комуналне, грађевинске и имовинскоправне послове- Службе  за 
инвестиције . 

 
 
 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 453-16/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
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891. 
 На основу члана 32. став 1. тачке 3. и  6. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/14-др.закон и 101/16, 47/2018), члана 
6. став 1, и члана 7. став 1 Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, бр. 62/06 , 47/11,  
93/12 , 99/13- усклађени дин.изн., 125/14 – 
усклађени дин.изн. , 95/15 – усклађени дин  изн., 
83/16 , 91/16- усклађени дин  изн., 104/16 –др.закон 
и 96/17 – усклађени дин.износи 89/2018 -усклађени 
дин.износ, 95/18 – др. закон, 86/19 усклађени 
дин.износ и 126/20 усклађени дин.износ), члана 134-
139  Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара („Сл.гл.РС“, бр. 95/18, 49/19 и 86/19 - 
усклађ.дин.износ), Уредбе о критеријумима за 
одређивање активности које утичу на животну 
средину преме степену негативног утицаја на 
животну средину који настаје обављањем 
активности, износима накнада, условима за њено 
умањење, као и критеријумима који су од значаја за 
утицај физичких лица на животну средину, 
(Сл.гласник РС, бр.86/19, 89/19), и члана 40. Статута 
општине Трговиште („Службени гласник Града 
Врања“ бр.3/19), Скупштина општине Трговиште, 
на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 
донела је 

 
 

ОДЛУКУ  
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ  И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 
2021. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
Обрачун накнаде за заштиту и 

унапређивање животне средине за 2021. годину 
вршиће се применом одредаба Уредбе о 
критеријумима за одређивање активности које 
утичу на животну средину према степену 
негативног утицаја на животну средину који настаје 
обављањем активности, износима накнада, 
условима за њено умањење, као и критеријумима 
који су од значаја за утицај физичких лица на 
животну средину, (Сл.гласник РС, бр. 86/19). 

 
Члан 2. 

Критеријуми за одређивање негативног 
утицаја активности које утичу на животну средину 
правих лица и предузетника утврђују се у оквиру 
претежне делатности коју обавља обвезник накнаде. 

Под претежном делатношћу, у смислу ове 
уредбе, сматра се она делатност која је регистрована 
код Агенције за привредне регистре као и делатност 
чијим је обављањем правно лице и предузетник 

остварио највише прихода у години која претходи 
години за коју се врши утврђивање накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине. 

 
Члан 3. 

Обвезник накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине, дужан је да 
поднесе пријаву са подацима од значаја за 
утврђивање накнаде Служби за пореске послове, 
Одељења за привреду и финансије, Општинске 
управе општине Трговиште до 31. јула сваке године 
за коју се утврђује накнада. 

Пријава из става 1. овог члана подноси се и 
у случају промене података, који су од утицаја на 
утврђивање накнаде, у року од 15 дана од настанка 
промене 

 
Члан 4. 

Утврђивање накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине врши Служба за 
пореске послове, Одељење за финансије и привреду, 
општинске управе ,општине Трговиште. 

 
Утврђена обавеза из става 1. овог члана , 

плаћа се у једнаким месечним ратама, у року од 15 
дана по истеку месеца. 

 
До утврђивања накнаде за заштиту и 

унапређивање животне средине  за текућу годину 
обвезник накнаде плаћа аконтацију у висини 
месечне обавезе за претходну годину. 

 
Мање плаћен износ на основу 

аконтационих обавеза, обвезник је дужан да измири 
у року од 15 дана од достављања решења за текућу 
годину. 

Више плаћен износ накнаде на основу 
аконтационих уплата, обвезник користи за 
измирење месечне обавезе за наредни месец. 

Против решења из става 1. овог члана може 
се изјавити жалба министарству у чијој су 
надлежности послови финансија, преко Службе за 
пореске послове, Одељења за финансије и привреду, 
општинске управе, општине Трговиште. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
             

Члан 5. 
Накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине представља приход буџета 
Општине Трговиште. Наплату накнаде врши 
Служба за пореске послове, Одељења за привреду и 
финансије, Oпштинске управе Oпштине Трговиште 
у корист рачуна број 840-714562843-56 
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Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Врања”, а примењиваће се од 01.01.2021.године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 453-17/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 
892. 
 На основу члана 9. став 1. и 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и 
члана 40. Статута општине Трговиште            („ 
Службени гласник града Врања“, број 3/19), 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 30.12.2020. године, доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 
ТРГОВИШТЕ ОД 2022. ДО 2035. НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Просторног плана општине Трговиште од 
2022. до 2035. на животну средину (у даљем тексту: 
Стратешка процена). 

 
Члан 2. 

 Разлози за израду Стратешке процене 
дефинисани су на основу територијалног обухвата и 
могућих утицаја Просторног плана општине 
Трговиште  од 2022. до 2035. (у даљем тексту: 
Просторни план) на животну средину, на следећи 
начин: 

• значај Просторног плана за заштиту животне 
средине и одрживи развој произилази из 
потребе да се заштити животна средина, 
побољша квалитет живота и обезбеди 
одрживи развој у општини Трговиште; 

• потребе да се у планирању просторног 
развоја општине Трговиште сагледају 
стратешка питања заштите животне средине и 
обезбеди њихово решавање на одговарајући 
начин: 

• чињенице да Просторни план представља 
оквир за припрему и реализацију плана 
развоја, развојних пројеката, програма и 
инвестиционих одлука. 

 

Члан 3. 
 Стратешка процена ће се радити 
истовремено са израдом Просторног плана, за 
територију општине Трговишште 

 
Члан 4. 

 Израда Стратешке процене је заснована на 
студијско-аналитичкој документацији из области 
просторног планирања, заштите животне средине, 
заштите природе као и другој релевантној 
документацији. 

 
Члан 5. 

 Стратешком проценом биће разматранa 
питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог 
света, природе, као и друга питања за која се у току 
израде утврди да захтевају одговарајућу обраду. 

 
 

Члан 6. 
 Извештај о стратешкој процени, као 
документ којим се приказује поступак израде 
Стратешке процене, резултати до којих се дошло и 
начин интегрисања у поступак припреме 
Просторног плана, садржи: 
• полазне основе Стратешке процене: обухват, 

предмет и циљеви Просторног плана, захтеви 
заштите животне средине из релевантних 
планских и других докумената; 

• опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе; 

• процену могућих утицаја на животну средину: 
приказ стања животне средине на подручју 
Просторног плана; варијанте развоја планског 
подручја, укључујући сценарио нултог развоја 
и варијанте развоја и заштите планског 
подручја повољне са аспекта заштите животне 
средине; процену утицаја варијантних решења 
на животну средину; опис мера за спречавање 
и ограничавање негативних и увећање 
позитивних утицаја на животну средину; 
поређење варијантних решења и приказ 
разлога за избор најповољнијег; процену 
утицаја планских решења на животну средину, 
опис мера за спречавање и ограничавање 
негативних и увећање позитивних утицаја на 
животну средину; начин на који су при 
процени узети у обзир елементи животне 
средине и карактеристике утицаја; 

• смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима; 

• програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Просторног плана; 

• приказ коришћене методологије; 
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• приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор Просторног плана са 
аспекта разматраних варијантних решења и 
приказ начина на који су питања животне 
средине укључена у Просторни план; 

• учешће заинтересованих страна у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој 
процени; 

• – извод из Стратешке процене (закључак – 
нетехнички резиме). 

 
Члан 7. 

 Носилац израде Стратешке процене ће бити 
изабран у складу са чланом 10. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 

 
Члан 8. 

 Рок за израду Извештаја о стратешкој 
процени је 18 месеци од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради Просторног плана. 

 
Члан 9. 

 Учешће заинтересованих органа и 
организација у разматрању Извештаја о стратешкој 
процени обезбеђује се достављањем Извештаја о 
стратешкој процени на мишљење. 
 Учешће јавности у разматрању Извештаја о 
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног 
увида у Нацрт Просторног плана. 

 
Члан 10. 

 Средства за израду Стратешке процене 
обезбеђује општина Трговиште. 
 Постоји могућност финансирања израде 
Стратешке процене и преко других извора 
финансирања (министарства, невладине 
организације, страни донатори и др.) 
 

Члан 11. 
 Одлука о изради Стратешке процене је 
саставни део Одлуке о изради Просторног плана 
општине Трговиште од 2022.  до 2035. и објављује 
се у „Службени гласник града Врања“. 

 
Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 501-30/2020 

 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић,с.р. 

893. 
 На основу члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 – др. Закон и 9/20), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 1012016 – 
др, закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Трговиште („ Службени гласник града Врања“; број 
3/19), Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној  дана 30.12.2020. године, доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ ОД 2022. ДО 2035. 
 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради Просторног плана 
општине Трговиште од 2022. до 2035. године  
(у даљем тексту: Просторни план). 

 
Члан 2. 

 Граница Просторног плана обухвата 
територију општине Трговиште укупне површине 
од 370 km2 , на коме се налази 35 насеља (34 целих 
катастарских општина) и на коме живи 5091 
становника по попису становништва 2011. године. 
Према административној подели Републике Србије, 
Општина припада Пчињском управном округу, а 
граничи се са градом Врање (на северу), општином 
Босилеград (на истоку),општином  Бујановац (на 
западу), док границу на југу представља државна 
граница са Северном Македонијом. Границу 
просторног плана чине спољашње границе 
катастарских општина Барбаце, Мала Река, 
Рајчевце, Шумата Трница, Широка Планина, Козји 
Дол, Лесница, Калово, Сурлица, Пролесје, Црна 
Река, Црвени Град, Радовница, Бабина Пољана, 
Доњи Стајевац, Нови Глог, Голочевац, Зладовце, 
Црновце, Марганце, Шапранце, Мездраја и 
Владовце.  

 
Члан 3. 

 Просторни план садржи смернице планских 
докумената вишег реда и развојних стратегија, и то: 

• Просторни план Републике Србије 2010-
2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр. 
88/2010) 

• Регионални просторни плани општина 
Јужног поморавља (Сл. гласник РС бр. 
83/10), 
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 Полазна основа за израду новог Просторног 
плана је Просторни план општине Трговиште 
(„Службени гласник града Врања“, бр. 10/2011). 
 

Члан 4. 
 Планирање, коришћење, уређење и заштита 
простора заснива се на принципима уређења и 
коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о 
планирању и изградњи и другој законодавној 
регулативи. 

 
Члан 5. 

 Носилац израде Просторног плана дужан је 
да обезбеди прибављање мишљења, услова и 
сагласности надлежних органа и организација 
прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и 
усаглашавање ставова са свим релевантним 
субјектима планирања. 
Органи, посебне организације, имаоци јавних 
овлашћења и друге институције дужни су да по 
захтеву носиоца израде планског документа доставе 
услове и све расположиве податке у току трајања 
раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од 
дана пријема захтева. Изузетно услови и сви 
расположиви подаци се могу уступити у року од 30 
дана уз образложење надлежног органа, односно 
организације за непоступање у наведеном року. 
 

Члан 6. 
 Рок за израду Нацрта Просторног плана је 18 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 7. 
 Средства за израду Просторног лана 
обезбеђује општина Трговиште. 
 Постоји могућност финансирања израде 
Просторног плана и преко других извора 
финансирања (министарства, невладине 
организације, страни донатори и др.) 
 

Члан 8. 
 Рани јавни увид и јавни увид ће се обавити у 
просторијама општине Трговиште, након 
оглашавања у дневном и локалном средству јавног 
информисања, у трајању у складу са законом. 
 

Члан 9. 
 Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради 
стратешке процене утицаја Просторног плана 
општине Трговиште од 2022. до 2035.  на животну 
средину, која се заједно са овом Одлуком објављује 
у „Службеном гласнику града Врања“. 
 
 
 

Члан 10. 
 Саставни део Одлуке о изради Просторног 
плана општине Трговиште од 2022. до 2035. Јесте 
графички приказ граница и обухвата планског 
подручја који се уз ову одлуку објављује у 
„Службеном гласнику града Врања“. 
 

Члан 11. 
 Просторни план ће бити израђен у 5 (пет) 
примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у 
дигиталном облику. 

Члан 12. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 05-1/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 
894. 
              На основу члана  40. Статута општине 
Трговиште („Службени гласник Града Врање“, 
бр.3/19), Скупштина општине Трговиште, на 
седници одржаној дана 30.12.2020.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ   
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 
 

Члан 1. 
   Драгану Тасићу,дипл.прав., бив. из 
Трговишта, утврђује се престанак функције 
секретара Скупштине  општине Трговиште 
01.12.2020.године, услед смрти. 
 

Члан 2.  
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 С обзиром да је Драган Тасић дана 
30.11.2020.године умро у Нишу, Скупштина 
општине Трговиште донела је решење као у 
диспозитиву, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 119-140/2020 

 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић,с.р. 
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895. 
       На основу члана 40. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 
и 47/18) и 40. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врање“, бр.3/19), 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 30.12.2020.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
 
 

Члан 1. 
           Милош Недељковић,дипл.прав., из 
Трговишта, поставља се за секретара Скупштине 
општине Трговиште. 

 
Члан 2.  

Мандат постављеном лицу из члана 1. овог 
решења као секретару Скупштине општине 
Трговиште траје до истека мандата овог сазива 
Скупштине. 

 
Члан 3.  

  Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 4.  
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 119-141/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 

896. 
 На основу члана  40. Статута општине 
Трговиште („Службени гласник Града Врање“, 
бр.3/19), Скупштина општине Трговиште, на 
седници одржаној дана 30.12.2020.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ   

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
    Драгану Тасићу,дипл.прав., бив. из 
Трговишта, утврђује се престанак функције 

општинског правобраниоца  општине Трговиште 
01.12.2020.године, услед смрти. 
 

Члан 2.  
 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
С обзиром да је Драган Тасић дана 

30.11.2020.године умро у Нишу, Скупштина 
општине Трговиште донела је решење као у 
диспозитиву, 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 119-142/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 
 

897. 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр.129/07) и члана 40. Статута 
општине Трговиште („Службени гласник Града 
Врања“, број 3/19) Скупштина општине Трговиште, 
на седници одржаној дана 30.12.2020. године, 
донела је 

 
Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 
  УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ  „ПОЛЕТАРАЦ“ ТРГОВИШТЕ 
 

Члан 1.  
 Разрешавају се дужности чланови Управног 

одбора Предшколске установе „Полетарац“ 
Трговиште и то: 

Испред локалне самоуправе: 
1. Смиљковић Биљана 
2. Тасић Драгослав 
3. Недељковић Виолета 
 
Испред Савета родитеља 
1. Дојчиновић Биљана 
2. Стојменовић Биљана 
3. Спасић Тамара 
 
Испред колектива: 
1. Златановић Лидија 
2. Вељановић Лидија 
3. Ђорђевић Јелена 

 
Члан 2. 

Решење ступа на снагу 17.01.2021.године. 
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Члан 3. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 119-143/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 
 
                

898. 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 

66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 40. 
Статута општине Трговиште („Службени гласник 
Града Врања“, број 3/19) Скупштина општине 
Трговиште, на седници одржаној дана 30.12.2020. 
године, донела је 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

  УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ ТРГОВИШТЕ 

 
Члан 1.  

 За чланове Управног одбора Предшколске 
установе „Полетарац“ Трговиште именују се: 

Испред локалне самоуправе: 
1. Драгослав Тасић  
2. Александра Раденковић 
3. Иван Тасић 

 
Испред Савета родитеља 
1. Дојчиновић Биљана 
2. Стојменовић Биљана 
3. Трајковић Андријана 
 
Испред колектива: 
1. Вељановић Лидија 
2. Ђорђевић Јелена 
3. Златановић Лидија 

 
Члан 2. 

Решење ступа на снагу 17.01.2020.године. 
 

Члан 3. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 119-144/2020 
 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 
899. 

На основу члана 100. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС“, 
бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон 72/09 др. закон, 
43/11 – Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 
95/18 – др. закон), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи, („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 
83/14 – др. закон 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
40. Статута општине Трговиште („Службени 
гласник Града Врања“ бр.3/19), Скупштина 
општине Трговиште, на седници одржаној дана 
30.12.2020. године, донела је 
 
 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДАЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
I 

Овим Програмом утврђују се планирани 
приходи и намена коришћења средстава за 
активности које се планирају у области заштите и 
унапређења животне средине. 

За реализацију овог Програма планирају се 
средства из буџета општине Трговиште у укупном 
износу од 6.000.000,00 динара а како је то 
предвиђено у буџету Општине за 2021. годину.  
 

II 
Средства из тачке 1. став 2. овог Програма 

користиће за: 
1. Подстицајне, превентивне, санационе 

програме и пројекте - 300.000,00 динара 
Планира се финансијска и стручна помоћ у 

реализацији пројекта програма и то: 
- уређење зелених површина на територији 

Општине, 
- мере заштите животне средине у ванредним 

ситуацијама, изазване хемијским удесима, као и 
друге подстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже 
потреба. 

Ови програми и пројекти биће реализовани у 
складу са решењима и обавезама проистеклим из 
Закона о заштити животне средине и у сарадњи са 
другим институцијама са територије општине 
Трговиште. 

Средства наведена о овом ставу 
распоређиваће се на основу појединачног акта 
председника Општине, а на основу поднетих 
захтева надлежних предузећа и институција са 
територије општине Трговиште, као и предлог 
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надлежне службе Општинске управе општине 
Трговиште. 

2. Едукативни програми и јачање свести о 
значају заштите животне средине - 200.000,00 
динара 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања 
свести и популаризације заштите животне средине, 
Општинска управа општине Трговиште, надлежна 
служба за заштиту животне средине ће, средствима 
у укупном износу од 200.000,00 динара, у сарадњи 
са другим субјектима, организовати или 
учествовати у предавањима, семинарима, 
трибинама, скуповима, манифестацијама из области 
заштите и унапређења животне средине и 
обележавања значајних датума и догађаја: 

- Сајмови заштите животне средине, 
- Дани планете Земље, 
- Светски дан заштите животне средине. 
Средства наведена у овом ставу 

распоређиваће се на основу поднетих захтева за 
суфинансирање од стране образовних установа, 
јавних предузећа и институција са територије 
општине Трговиште. Акт о додели средстава за 
суфинансирање из ове позиције доноси начелник 
Општинске управе на основу предлога надлежне 
Службе за заштиту животне средине. 

3. Пројекат санације депоније – 
5.400.000,00 динара 

Планира се реализацијa пројекта санације и 
рекултивације постојећих и неуређених депонија, 
као и регулација постојећег отпада. 

4. Информисање и објављивање података 
о стању и квалитету животне средине – 
100.000,00 динара 

Радиће се на обавештавању јавности о стању 
животне средине путем средстава јавног 
информисања. 

III 
Финансирање, односно суфинансирање 

активности из овог Програма, вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у 
складу са приливом наменских уступљених 
средстава у складу са Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“ 135/04). 

 
IV 

Када се приходи не остварују у планираном 
износу, председник Општине Трговиште утврђује 
приоритетне активности, на предлог надлежне 
Службе за заштиту животне средине. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 401-123/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

Скупштина општине Трговиште,  седница  
одржана дана 27.11. 2020. године. 
900. 

На основу члана 77. а у вези члана 78. Закона о 
приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16- аутентично тумачење), члана 
157. став 1. тачка 9.Закона о стечају  (“Службени 
гласник РС“, бр. 104/09,99/11-др.закон, 71/12,-
одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18, 95/18), члана 67. 
став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС“, 
бр.80/02........86/19), Закључка Владе Републике 
Србије 05 Број: 023-3611/2018-1 од 
19.04.2018.године и Закључка Владе Републике 
Србије 05 Број: 023-4235/2019-3 од 
09.05.2019.године, члана 35. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
бр.62/06........95/18-др.закон и 86/19-усклађени 
дин.изн.) и члана 40. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник града Врања“, бр.3/19), 
Скупштина општине Трговиште, на  седници 
одржаној дана 27.11. 2020 године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА 

СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
„СИМПО“АД ВРАЊЕ, , ПО ОСНОВУ 
НЕИЗМИРЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност да се потраживања општине 

Трговиште у укупном износу од 5.100.028,02 
динара конвертују у трајни улог општине 
Трговиште у капиталу привредног друштва 
„СИМПО“ АД Врање, ПИБ: 100549457, и то: 
1.  По основу неизмирених изворних јавних прихода 
који припадају општини Трговиште, доспела на дан 
21.02.2019. године, са обрачунатом каматом до 
21.02 2019. године, у укупном износу од 
3.997.104,97 динара, утврђена Записником 
Општинске управе општине Трговиште - Локалне 
пореске администрације, број: сл. од 
15.05.2019.године и то: 
-Пореза на имовину обвезника који воде пословне 
књиге у износу од 2.688.118,23 динара; 
-Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине у износу од 392.931,73 динара; 
-Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 916.055,01  динара. 
2. По основу неизмирених уступљених јавних 
прихода утврђених Записником  Министарства 
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финансија-Пореска управа –Центар за велике 
пореске обвезнике  број ЦВП-433-12-3673/2017-
Ј6013 од 04.06.2018.године са стањем на дан 
31.децембар 2017. и кматом обрачунатом до 
19.априла 2018.године у износу од 233.645,26 
динара. 
3. По основу пореза на пренос апсолутних права на 
непокретности утврђених записником 
Министарства финансија, Пореске управе, Филијала 
Бујановац, Група Трговиште бр.102-433-12-
00127/2019 – К5Ц1Е са стањем на дан 
09.05.2019.године у укупном износу од 833.456,80 
динара. 
4. По основу неизмирених уступљених јавних 
прихода утврђених Записником Министарства 
финансија – Пореска управа-Центар за велике 
пореске обвезнике бр.ЦВП-433-12-1113/2019-К6013 
од 23.05.2019.године насталих у периоду од 
01.јануара 2018.године до 09.маја 2019.године и 
каматом до 09.маја 2019.године у укупном износу 
од 35.820,99 динара. 

 
Члан 2. 

Конверзија потраживања доспелих са 
обрачунатом каматом у трајни улог општине 
Трговиште, у капиталу привредног друштва 
“СИМПО“ А.Д. Врање, по основу неизмирених 
прихода, спроводи се као мера реализације 
усвојеног и правоснажног унапред припремљеног 
плана реорганизације привредног друштва. 

 
Члан 3. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
30.12.2020.године, број 45-2191/2020 

 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић,с.р. 

 
 

Градско веће града Врања, седница одржана 
дана: 24.12.2020.године. 
901. 

    На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник Републике Србије", број 
10/2016), члана 63.став 1. Тачка 20. Статута града 
Врања („Службени гласник града Врања“,броj 37/18 
и 36/2020) и члана 61. и  63. Пословника Градског 
већа („Службени гласникграда Врања“, број 
20/2016), Градско веће града Врања на седници 
одржаној дана: 24.12.2020.године, донело је 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНИ  ПРАВИЛНИКА О  ПОСТУПКУ 

ОДОБРАВАЊА  
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 
ПОТРЕБЕ И  ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ВРАЊУ 

 
Члан 1 

Правилник о поступку одобравања програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта  у граду Врању (Службени гласник 
града Врања 23/2018) мења се у члану 7. ставу 1, 
тако што се брише тачка 5 . 

 
Члан 2 

 Члан 24 мења се у  ставу 2, који сада  гласи: 
„Оцена програма у складу са Табелом 

вредновања се врши тако што Комисијас вреднује  
по сваком критеријуму појединачно. 
Предлог програма може се вредновати са 
највише 100 бодова“.  
Став 3 истог члана  се брише. 

 
Члан 3 

 Члан 45 мења се у ставу 2 и исти сада гласи: 
  Предлог из става 1. овог члана садржи преглед 

свих пристиглих програма из члана 3 тачке 5) и 8) 
правилника, са оценом „предлаже се одобравање 
програма“ или оценом „не предлаже се одобравање 
програма“, са износом средстава за суфинансирање/ 
финансирање одобрених програма. 

 
Члан 4 

  Правилник  ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

  Поступак који је покренут  за  одобравање 
средстава за реализовање годишњих програма за 
2021. Годину, спровешће се у складу са овом 
изменом Правилника. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 24.12.2020. 
године, број: 06-201/2/2020-04. 
                                            

                     ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р. 
 

 
С У Р Д У Л И Ц А 
902. 
 На основу члана 6. став 2; члана 43. став 1; 
члана 47. став 3; и члана 112. став 1. Закона о 
буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 , 93/12, 62/13 ,63/2013 – 
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 
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103/2015 , 99/2016, 113/17, 95/18, 31/2019 , 72/2019 и 
149/2020), члана 32. став 1. тачка 2. и члан 46 став 1. 
тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018) и чл. 40. став 1. тачка 
2.Статута општине Сурдулица  ( „Сл. гл. Града 
Врања“, број 7/2019) СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
СУРДУЛИЦА, на седници одржаној дана 
27.12.20године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
( РЕБАЛАНС 6) 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 1. 
 У члану  8.  Одлуке о измени и допуни 
одлуке о буџету општине Сурдулица за 2020. 
годину (ребаланс 5) , врши се преусмерење 
планираних средстава са једне на другу економску 
класификацију, код појединих пројеката у оквиру 
исте масе средстава, тако да се укупни расходи и 
издаци  овом Одлуком о измени и допуни Одлуке о 
буџету Општине Сурдулица за 2020.годину не 
мењају. 
            Преусмерење средстава, врши се код 
следећих пројеката, у оквиру одговарајућих 
Програма, и то: 
        

 
ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
 

     ПРОГРАМ1-
СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

 
Приход
и из 

буџета 
(01) -

Ребалан
с -6 

 

 
Средства 
из осталих 
извора 

финансира
ња-

ребаланс -
6 
 

УКУПНО 

70717 1101-
П 
5.1.2 

      Пројекат: : План детаљне 
регулације центра сеоског 
насеља Биновце 

     

    620     Развој заједнице      

      298 465 Остале дотације и 
трансфери БРИШЕ СЕ 

260.000 650.000 910.000 

   298/0 421 Стални трошкови 20.000     20.000 

   298/0 511 Зграде и грађевински 
објекти 

240.000 650.000 890.000 

         

      01-Приходи буџета 260.000  260.000 

     06- донације од 
међународних организација 

 650.000 650.000 

     УКУПНО   910.000 

 
ПРОГРАМ 6:ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

          ПРОГРАМ 
6:ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

  
Приходи 
из буџета 
(01) -

  
Средства 
из осталих 
извора 

УКУПНО 
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Ребаланс -
6 
 

финансир
ања-
ребаланс -
6 
 

07226 0401-
П 
5.6.1 

      Пројекат"Животна 
средина - будућност и 
одговорност свих" 

     

    620     Развој заједнице      

      259 465 Остале дотације и 
трансфери БРИШЕ СЕ 

11.000 2.552.000 2.563.000 

   259/1 411 Плате, додаци и накнаде 
запосленима 

 400.000 400.000 

   259/1 412 Социјални доприноси 
на терет послодавца 

 75.000 75.000 

   259/1 421 Стални трошкови 11.000  11.000 

   259/1 422 Трошкови путовања  50.000 50.000 

   259/1 423 Услуге по уговору  1.927.000 1.927.000 

   259/1 426 Материјал  100.000 100.000 

         
      01-Приходи буџета 11.000  11.000 

     06- донације од 
међународних 
организација 

 2.552.000 2.552.000 

     УКУПНО   2.563.000 
 

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
 
 
          ПРОГРАМ 11 – 

СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

  
Приходи 
из буџета 
(01) -
Ребаланс 
-6 
 

  
Средства 
из осталих 
извора 

финансира
ња-

ребаланс -
6 

 

УКУПНО 

70707 0901-П 
5.11.1.
1 

      Пројекат: “ Повећање 
обима и квалитета 
услуга Помоћи у кући у 
општини Сурдулица” 

     

    010     Болест и инвалидност      

      47/1 465 Остале дотације и 
трансфери БРИШЕ СЕ 

200.000 1.600.000 1.800,000 

   47/2 421 Стални трошкови       7.520  7.520 

   47/2 423 Услуге по уговору 12.000  12.000 
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   47/2 426 Материјал 103.680  103.680 

   47/2 472 Накнада из буџета за 
социјалну заштиту 

76.800 1.600.000 1.676.800 

         

      01-Приходи буџета 200.000  200.000 

     06-Донације од 
међународних 
организација 

 1.600.000 1.600.000 

     УКУПНО   1.800.000 

         
70707 0901-П 

5.11.1.
2 

      Пројекат “ 
Тестирање/пилотирање 

иновативних 
социјалних услуга у 
општини Сурдулица” 

     

    040     Породица и деца      

      50/1 465 Остале дотације и 
трансфери БРИШЕ СЕ 

320.000 2.750.000 3.070.000 

   50/2 421 Стални трошкови 20.000  20.000 

   50/2 423 Услуге по Уговору 120.000 2.657.000 2.777.000 

   50/2 424 Специјализоване услуге 150.000 13.000 163.000 

   50/2 426 Материјал  80.000 80.000 

   50/2 482 Порези 30.000  30.000 

         
     01-Приходи буџета 320.000  320.000 

     07 - Tрансфери др. нивоа 
власти 

 2.750.000 2.750.000 

     УКУПНО   3.070.000 

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
          ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

  
Приходи 
из 
буџета 
(01) -
Ребалан
с -6 
 

  
Средства 
из осталих 
извора 
финансира
ња-
ребаланс -6 
 

УКУПНО 

07224 0602-П 
5.15.0 

      Пројекат: Саветодавна 
служба за грађане  

     

    130     Опште услуге      
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      65 465 Остале дотације и 
трансфери БРИШЕ СЕ 

15.000 1.500.000 1.515.000 

   65/1 421 Стални трошкови 9.000  9.000 

   65/1 423 Услуге по уговору 6.000 1.255.000 1.261.000 

   65/1 426 Материјал  245.000 245.000 

         

      01-Приходи буџета 15.000  15.000 

     06-Донације од 
међународних 
организација 

 1.500.000 1.500.000 

     УКУПНО   1.515.000 

         

07224 0602-П 
5.15.1.1 

      Пројекат "Унапређење 
еУслуга  у општини 

Сурдулица" 

     

    160     Опште јавне услуге 
некласификоване на 

другом месту 

     

      200 465 Остале дотације и 
трансфери БРИШЕ СЕ 

220.000 840.000 1.060.0000 

   200/0 421 Стални трошкови 10.000  10.000 

   200/0 512 Машине и опрема 210.000 840.000 1.050.00 

         

      01-Приходи буџета 220.000  220.000 

     06-Донације од 
међународних 
организација 

 840.000 840.000 

     УКУПНО   1.060.000 

         

07224 0602-П 
5.15.3 

      Пројекат " Дружимо се 
и играмо у Белом 

Пољу" 

     

    860     Рекреација, спорт, 
културе и вере, 

 некласификоване на 
другом месту 

     

      206 465 Остале дотације и 
трансфери БРИШЕ СЕ 

 1.300.000 1.300.000 

   206/01 423 Услуге по уговору  900.000 900.000 

   206/01 426 Материјал  400.000 400.000 
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     06-Донације од 
међународних 
организација 

 1.300.000 1.300.000 

     УКУПНО   1.300.000 

         

07224 0602-П 
5.15.4 

      Пројекат " Мобилни 
тим за инклузију Рома" 

     

    860     Рекреација, спорт, 
културе и вере, 

 некласификоване на 
другом месту 

     

      207 465 Остале дотације и 
трансфери БРИШЕ СЕ 

1.275.000 188.000 1.463.000 

   207/0 421 Стални трошкови 50.000  50.000 

   207/0 423 Услуге по уговору 800.000 106.000 906.000 

   207/0 424 Специјализоване услуге 100.000  100.000 

   207/0 426 Материјал 325.000 82.000 407.000 

         

      01-Приходи буџета 1.275.000  1.275.000 

     06-Донације од 
међународних 
организација 

 188.000 188.000 

     УКУПНО   1.463.000 

         
 
 

 Овим изменама мења се структура расхода и 
издатака буџета, и биће извршена у ПРИЛОГУ III 
Одлуке. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 2. 

 У осталом делу, Одлука о измени и допуни 
Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2020. 
годину ( Ребаланс 5) остаје непромењена. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се  у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 
27.12.2020.године,број:400-33/20-01 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       

Зоран Митић,с.р. 

903. 
 На основу чл. 32. става 1. тачке 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07,83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), чл. 40. става 1. 
тачка 6. Статута општине Сурдулица („Службени 
гласник града Врања„, 7/19), Скупштина општине 
Сурдулица на седници одржаној 27.12.2020. год. 
донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
 

Члан 1. 
 Да се одборницима у Скупштини општине 
Сурдулица (након одржаних избора 
21.06.2020.године )  исплати једнократна накнада за 
рад у 2020. години због повећаног обима посла, у 
нето износу од по  10.000,00 динара. 
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Члан 2. 
 Да се одборници Одборничке групе ИВИЦА 
ДАЧИЋ  - „ Социјалистичка партија Србије“ ( СПС) 
- Новица Тончев и Одборничке групе 
„СОЦИЈАЛИСТИ СУРДУЛИЦА“ одрекну накнаде 
из претходног члана ове одлуке у хуманитарне 
сврхе.   

 
Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
                                                                                                       

Члан 4. 
 Одлуку објавити у Службеном гласнику 
Града Врања. 

 
Члан 5. 

 Одлуку доставити Одељењу за привреду и 
финансије, приложити уз седнички материјал и 
архиви ради евиденције.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 
27.12.2020.године,број:144-133/20-01 
 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       
Зоран Митић,с.р. 

904. 
 На основу члана 28. ст. 2.  Закона о јавној 
својини ( “Сл. гл. РС “ бр. 72/11, 88/13, 105/14. 
104/16 – др закон, 108/16, 113/17 и 95/18), чл. 32. ст. 
1. тч. 6. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. 
закон  и чл. 47/18), Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда (“Сл. гл. РС бр. 
16/18) и члана 40. ст. 1. тч. 6. и 37., чл. 70. ст. 1. тч. 
2., 12. и 20. Статута општине Сурдулица (“Сл. гл. 
Града Врања бр. 7/19), Скупштина општине 
Сурдулица, на седници одржаној дана 27.12.2020. 
године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
  О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, 

КОРИШЋЕЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 
Члан 1. 

 У чл. 7. став 3. Одлуке о прибављању, 
располагању, коришћењу и управљању стварима у 
јавној својини општине Сурдулица (“Сл. гл. Града 
Врања” бр. 41/20), у даљем тексту: Одлука, мења се 
и гласи: 

 “Након спроведеног поступка јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда, 
Скупштина општине доноси одлуку о прибављању 
непокретности у јавну својину општине, на предлог 
Комисије.” 
 

Члан 2. 
 У чл. 8. став 3. Одлуке мења се и гласи: 
 “Након спроведеног поступка непосредне 
погодбе, Скупштина општине доноси одлуку о 
прибављању непокретности у јавну својину 
општине, на образложени предлог Комисије.” 

 
Члан 3. 

 У чл. 9. став 2. Одлуке мења се и гласи: 
 “Оглас за спровођење поступка јавног 
надметања, односно прикупљања понуда за отуђење 
непокретности из јавне својине општине мора бити 
објављен у дневном листу који се дистрибуира на 
целој територији Републике Србије, као и на 
званичном сајту општине. Након спроведеног 
поступка јавног надметања или прикупљања 
писмених понуда,  Скупштина општине доноси 
одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине 
општине на предлог Комисије.” 

Члан 4. 
 У чл. 10. став 3. Одлуке мења се и гласи: 
 “Након спроведеног поступка непосредне 
погодбе, Скупштина општине доноси одлуку о 
отуђењу непокретности из јавне својине општине, 
на образложен предлог Комисије.  
 

Члан 5. 
 У чл. 15. став 3. Одлуке мења се и гласи: 
 “Одлуку о давању у закуп непокретности у 
јавној својини општине, након окончаног поступка 
јавног надметања или прикупљања писмених 
понуда, односно непосредне погодбе, доноси 
Скупштина општине, на образложен предлог 
Комисије из члана 6. ове одлуке.” 
 

Члан 6. 
 У чл. 16. став 2. Одлуке мења се и гласи: 
 “Оглас се објављује у листу који се 
дистибуира на целој територији општине, као и на 
званичном сајту општине. Након спроведеног 
поступка јавног надметања, односно прикупљања 
писмених понуда, Скупштина општине доноси 
одлуку о давању у закуп непокретности, на предлог 
Комисије.” 
 

Члан 7. 
 У чл. 17. став 2. Одлуке мења се и гласи: 
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 “Одлуку о давању у закуп непокретности из 
става 1. овог члана доноси Скупштина општине, на 
образложен предлог Комисије.” 
 

Члан 8. 
 У свему осталом Одлука о прибављању, 
располагању, коришћењу и управљању стварима у 
јавној својини општине Сурдулица остаје 
непромењена. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у Службеном гласнику града 
Врања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 
27.12.2020.године,број: 464-13/20-01  

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       

Зоран Митић,с.р. 
 
905. 
 На основу чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр.129/2007, 
83/2014 – др.Закон, 101/2016 - др.Закон и 47/2018) и 
чл. 40. став 1. тачка 37. Статута општине Сурдулица 
(''Сл.гл. Гр. Врања'', бр. 7/2019), ради спровођења 
Програма отуђења непокретности у јавној својини 
општине Сурдулица за 2020. годину (''Сл. гл. Гр. 
Врања'', бр. 33/2019) и Одлуке о отуђењу 
непокретности у јавној својини општине Сурдулица 
(''Сл. гл. Гр. Врања'', бр. 6/20), а у складу са 
Одлуком о прибављању, располагању, коришћењу и 
управљању стварима у јавној својини општине 
Сурдулица (''Сл. гл. Града Врања'', бр. 23/2016 и 
33/19), Скупштина Општине Сурдулица,  на 
седници одржаној дана 27.12.2020. године, донела је  
 

ОДЛУКУ  
 О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА РАДИ 

ПРИВОЂЕЊА ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ (Сл. 
гл. Града Врања бр. 38/20) 

 
 

Члан 1. 
 У чл. 1. Одлуке за отуђење грађевинског 
земљишта из јавне својине општине прикупљањем 
понуда ради привођења планираној намени бр. 464-
8/20-01 од 18.11.2020.године (“Сл. гл. Града Врања” 
бр. 38/20), на крају текста тачка се замењује запетом 
и додаје се “ као и објекат изграђен пре прописа о 
изградњи, површине 2092 м2” 
 

Члан 2. 
 У свему осталом Одлука о отуђењу 
грађевинског земљишта из јавне својине општине 
прикупљањем понуда ради привођења планираној 
намени остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
и биће објављена у Службеном гласнику града 
Врања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 
27.12.2020.године,број: 464-14/20-01  

        
ПРЕДСЕДНИК,        

Зоран Митић,с.р. 
906. 
             На основу члана 6. став 2; члана 43. став 1; 
члана 46. став 1; и члана 112. став 1. Закона о 
буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 , 93/12, 62/13 ,63/2013 – 
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 
103/2015 , 99/2016, 113/17  и 95/18, 31/2019 , 72/2019 
и 149/2020), члана 32. став 1. тачка 2. и члан 46 став 
1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – 
др.закон 101/2016 – др.закон и 47/2018) и чл. 40. 
став 1. тачка 2. Статута општине Сурдулица („Сл. 
гл. Града Врања“, број 7/2019,) СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, на седници одржаној 
дана  27.12.2020. године, донела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У 

ОДЛУЦИ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2021 

 
I 

У Одлуци о буџету општине Сурдулица за 
2021 годину у општем делу Одлуке о буџету, у 
члану 5. у табели Прегелед планираних издатака 
буџетских корисника за текућу и наредне две 
године, мењају се бројевне ознаке пројекта, тако да: 
Уместо 1101-П 5.1.1. треба да стоји 1101-7002 
Уместо 1101-П 5.1.2. треба да стоји 1101-7003 
Уместо 1102-П 5.2.1. треба да стоји 1102-5010 
Уместо 1102-П 5.2.2. треба да стоји 1102-5011 
Уместо 1102-П 5.2.3. треба да стоји 1102-5012 
Уместо 0401-П 5.6.1. треба да стоји 0401-7001 
Уместо 0401-П 5.6.2. треба да стоји 0401-4023 
Уместо 0401-П 5.6.3. треба да стоји 0401-5006 
Уместо 0401-П 5.6.4. треба да стоји 0401-5007 
Уместо 0401-П 5.6.5. треба да стоји 0401-5008 
Уместо 0401-П 5.6.6. треба да стоји 0401-5009 
Уместо 0701-П 5.7.1. треба да стоји 0701-5003 
Уместо 0701-П 5.7.2. треба да стоји 0701-5004 
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Уместо 0701-П 5.7.3. треба да стоји 0701-5005 
Уместо 2003-П 5.10.3. треба да стоји 2003-5002 
Уместо 1801-П 5.12.1. треба да стоји 1801-5001 
Уместо 1201-П 5.12.7. треба да стоји 1201-7005 
Уместо 1301-П 5.14.2. треба да стоји 1301-5014 
 

II 
У члану 8. општег дела Одлуке о буџету 

општине Сурдулица за 2021 годину, у којем су  у 
Прилогу II Одлуке приказани расходи и издаци по 
програмској класификацији, мењају се бројевне 
ознаке пројекта, тако да: 

 
Уместо П 5.1.1. треба да стоји 7002 
Уместо П 5.1.2. треба да стоји 7003 
Уместо П 5.2.1. треба да стоји 5010 
Уместо П 5.2.2. треба да стоји 5011 
Уместо П 5.2.3. треба да стоји 5012 
Уместо П 5.6.1. треба да стоји 7001 
Уместо П 5.6.2. треба да стоји 4023 
Уместо П 5.6.3. треба да стоји 5006 
Уместо П 5.6.4. треба да стоји 5007 
Уместо П 5.6.5. треба да стоји 5008 
Уместо П 5.6.6. треба да стоји 5009 
Уместо П 5.7.1. треба да стоји 5003 
Уместо П 5.7.2. треба да стоји 5004 
Уместо П 5.7.3. треба да стоји 5005 
Уместо П 5.7.4. треба да стоји 4021 
Уместо П 5.7.5. треба да стоји 4022 
Уместо П 5.8.1. треба да стоји 4012 
Уместо П 5.9.1. треба да стоји 4013 
Уместо П 5.9.2. треба да стоји 4014 
Уместо П 5.10.1. треба да стоји 4015 
Уместо П 5.10.2. треба да стоји 4016 
Уместо П 5.10.3. треба да стоји 5002 
Уместо П 5.11.1. треба да стоји 4001 
Уместо П 5.11.2. треба да стоји 4002 
Уместо П 5.11.3. треба да стоји 4003 
Уместо П 5.11.4. треба да стоји 4004 
Уместо П 5.11.5. треба да стоји 4005 
Уместо П 5.11.6. треба да стоји 4006 
Уместо П 5.12.1. треба да стоји 5001 
Уместо П 5.13.1. треба да стоји 4008 
Уместо П 5.13.2. треба да стоји 4009 
Уместо П 5.13.3. треба да стоји 4010 
Уместо П 5.13.4. треба да стоји 4011 
Уместо П 5.13.5. треба да стоји 7004 
Уместо П 5.13.6. треба да стоји 5013 
Уместо П 5.13.7. треба да стоји 7005 
Уместо П 5.14.1. треба да стоји 4007 
Уместо П 5.14.2. треба да стоји 5014 
Уместо П 5.15.1. треба да стоји 4017 
Уместо П 5.15.2. треба да стоји 4018 
Уместо П 5.15.3. треба да стоји 4019 
Уместо П 5.15.4. треба да стоји 4020 

III 
 У члану 11. посебног дела Одлуке о буџету 

општине Сурдулица за 2021 годину, у којем су  у 
Прилогу III Одлуке приказани расходи и издаци по 
корисницима и врстама расхода и издатака, мењају 
се бројевне ознаке пројекта, тако да: 

 
На позицији 38 уместо ознаке пројекта 0901-П 
5.11.1 треба да стоји ознака 0901-4001 
На позицији 39 уместо ознаке пројекта 0901-П 
5.11.2 треба да стоји ознака 0901-4002 
На позицији 42 уместо ознаке пројекта 0901-П 
5.11.3 треба да стоји ознака 0901-4003 
На позицији 43 уместо ознаке пројекта 0901-П 
5.11.4 треба да стоји ознака 0901-4004 
На позицији 46 уместо ознаке пројекта 0901-П 
5.11.5 треба да стоји ознака 0901-4005 
На позицији 56 уместо ознаке пројекта 0901-П 
5.11.6 треба да стоји ознака 0901-4006 
На позицијама 61 и 62 уместо ознаке пројекта 1801-
П 5.12.1 треба да стоји ознака 1801-5001 
На позицији 71 уместо ознаке пројекта 1301-П 
5.14.1 треба да стоји ознака 1301-4007 
На позицијама од 96 и 100 уместо ознаке пројекта 
1201-П 5.13.1 треба да стоји ознака 1201-4008 
На позицији 101 уместо ознаке пројекта 1201-П 
5.13.2 треба да стоји ознака 1201-4009 
На позицијама од 119 и 120 уместо ознаке пројекта 
1201-П 5.13.3 треба да стоји ознака 1201-4010 
На позицији 124 уместо ознаке пројекта 1201-П 
5.13.4 треба да стоји ознака 1201-4011 
На позицијама од 144 и 146 уместо ознаке пројекта 
2001-П 5.8.1 треба да стоји ознака 2001-4012 
На позицији 154 уместо ознаке пројекта 2002-П 
5.9.1 треба да стоји ознака 2002-4013 
На позицији 155 уместо ознаке пројекта 2002-П 
5.9.2 треба да стоји ознака 2002-4014 
На позицији 159 уместо ознаке пројекта 2003-П 
5.10.1 треба да стоји ознака 2003-4015 
На позицији 160 уместо ознаке пројекта 2003-П 
5.10.2 треба да стоји ознака 2003-4016 
На позицији 161 уместо ознаке пројекта 2003-П 
5.10.3 треба да стоји ознака 2003-5002 
На позицији 188 уместо ознаке пројекта 0602-П 
5.15.1 треба да стоји ознака 0602-4017 
На позицијама од 194- 195 уместо ознаке пројекта 
0602-П 5.15.2 треба да стоји ознака 0602-4018 
На позицији 196 уместо ознаке пројекта 0602-П 
5.15.3 треба да стоји ознака 0602-4019 
На позицији 246 уместо ознаке пројекта 0401-П 
5.6.1 треба да стоји ознака 0401-7001 
На позицији 247 уместо ознаке пројекта 0701-П 
5.7.1 треба да стоји ознака 0701-5003 
На позицијама од 254-258 уместо ознаке пројекта 
0602-П 5.15.4 треба да стоји ознака 0602-4020 
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На позицији 262 уместо ознаке пројекта 0701-П 
5.7.2 треба да стоји ознака 0701-5004 
На позицији 263 уместо ознаке пројекта 0701-П 
5.7.3 треба да стоји ознака 0701-5005 
На позицији 264 уместо ознаке пројекта 0701-П 
5.7.4 треба да стоји ознака 0701-4021 
На позицији 265 уместо ознаке пројекта 0701-П 
5.7.5 треба да стоји ознака 0701-4022 
На позицији 266 уместо ознаке пројекта 0401-П 
5.6.2 треба да стоји ознака 0401-4023 
На позицији 267 уместо ознаке пројекта 0401-П 
5.6.3 треба да стоји ознака 0401-5006 
На позицији 268 уместо ознаке пројекта 0401-П 
5.6.4 треба да стоји ознака 0401-5007 
На позицији 269 уместо ознаке пројекта 0401-П 
5.6.5 треба да стоји ознака 0401-5008 
На позицији 270 уместо ознаке пројекта 0401-П 
5.6.6 треба да стоји ознака 0401-5009 
На позицији 278 уместо ознаке пројекта 1101-П 
5.1.1 треба да стоји ознака 1101-7002 
На позицији 279 уместо ознаке пројекта 1101-П 
5.1.2 треба да стоји ознака 1101-7003 
На позицији 280 уместо ознаке пројекта 1102-П 
5.2.1 треба да стоји ознака 1102-5010 
На позицији 281 уместо ознаке пројекта 1102-П 
5.2.2 треба да стоји ознака 1102-5011 
На позицији 284 уместо ознаке пројекта 1102-П 
5.2.3 треба да стоји ознака 1102-5012 
На позицији 289 уместо ознаке пројекта 1201-П 
5.13.5 треба да стоји ознака 1201-7004 
На позицији 290 уместо ознаке пројекта 1201-П 
5.13.6 треба да стоји ознака 1201-5013 
На позицији 291 уместо ознаке пројекта 1201-П 
5.13.7 треба да стоји ознака 1201-7005 
На позицији 292 уместо ознаке пројекта 1301-П 
5.14.2 треба да стоји ознака 1301-5014 
 

IV 
  Нa oснову напред изнетог, извршиће се 
одговарајуће измене у предметној Одлуци. 
 

V 
  свему осталом Одлука о буџету општине 
Сурдулица за 2021. годину, број 400-18/20-01 од 
07.12.2020. године остаје непромењена. 
 

VI 
 Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у Службеном гласнику града  Врања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана 
27.12.2020.године,број: 400-34/20-01  

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       

Зоран Митић,с.р. 
 

Општинско веће општине Сурдулица 
907. 
 На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гл.РС. бр. 
129/07,83/14,101/16,47/18),чл. 51.став 1. тач.9. и чл. 
53. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(Сл.гл. РС бр.21/2016, бр.113/2017 и бр.95/2018), чл. 
70.став 1. тач.15. Статута општине Сурдулица 
(Сл.гл.града Врања бр.7/19) и чл.2. став 1. 
тач.7.Пословника о раду Општинског већа општине 
Сурдулица (Сл.гл.Пчињског округа бр. 34/2008), 
Општинско веће општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 27.12.2020. године,  донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ СЛУЖБЕНИКА НА 

ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

 
1. Слађана Максимовић из Сурдулице разрешава 

се дужности  службеника на положају  -  
начелника Општинске управе пре истека 
времена на које је постављена. 

2. Рад на положају  престао је дана 27.12.2020. 
године. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.         

      
О б р а з л о ж е њ е 

  Законски основ за доношење овог Решења 
налази се  у одредби  члана 46. став 1. тачка 7. 
Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС. бр. 
129/07,83/14,101/16,47/18), члана 51.став.1. тач.9., 
чл.53. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
члана 70. став 1. тач.15. Статута општине 
Сурдулица и члана 2. тач. 1. тач.7. Пословника о 
раду Општинског већа општине Сурдулица. 
 Чланом 51.  ставом 1. тач.9. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе предвиђено је: „ 
Службенику престаје рад на положају разрешењем. 
 Чланом 70. ставом 1. тач. 15. предвиђено је: „ 
Општинско веће поставља и разрешава начелника 
Општинске управе. 
 Чланом 2. ставом 1. тач. 7. Пословника о 
раду Општинског већа општине Сурдулица 
предвиђено је да Општинско веће поставља и 
разрешава начелника Општинске управе. 
 Имајући у виду напред наведено, а све у 
циљу унапређења рада органа управе одлучено је 
као у диспозитиву овог решења. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења није допуштена жалба али се може 
покренути управно спор пред управним судом у 
року од 30 дана од дана пријема решења. 
Решење доставити: Слађани Максимовић, 
кадровској служби, Одељењу за финансије и 
привреду, приложити уз седнички материјал  и 
архиви ради евиденције. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
дана: 27.12.2020. године, број:112-139/20-01 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Александра Поповић,с.р. 

 
908. 
 На основу члана 58. Закона о запосленима у 
аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 
113/2017, 95/2018, 113/2017- др. Закон и 95/2018 – 
др. закон), Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места 
службеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 88/2016),  Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места намештеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016) , 
члан 46. став 1. тачка 8. и члан 52. став 1. тачка 1. 
Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018) члана 15. тачка 11. Одлуке о Општинском 
већу општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.5/2010), и 
члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду 
Општинског већа општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО 
34/2008), Општинско веће општине Сурдулица, на 
седници одржаној дана 27.12.2020. године, усваја     
 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
 

ГЛАВА I 
Основне одредбе 

Члан 1. 
 Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Сурдулица, уређују се организационе 
јединице и њихов делокруг, руковођење 
организационим јединицама, називи и описи радних 
места, звања у којима су радна места разврстана, 
потребан број запослених за свако радно место, 
врста и степен образовања, радно искуство и други 

услови за рад на сваком радном месту у Општинској 
управи. 
 

Процедура усвајања Правилника 
Члан 2. 

 Предлог Правилника припрема начелник 
Општинске управе и доставља га Општинском већу 
на усвајање. 

 
 Предлог Правилника припрема начелник 
Општинске управе у оквиру које се обављају општи, 
правни или нормативни послови и доставља га 
Општинском већу на усвајање. 
 

Поглавља правилника 
Члан 3. 

Правилник се састоји од следећих поглавља: 
- Глава I  Основне одредбе 
- Глава II Oрганизација и 

систематизација радних места у 
Општинској управи 

- Глава III Прелазне и завршне 
одредбе 

 
Систематизација радних места 

Члан 4. 
У Правилнику су систематизована следећа 

радна места: 
 

Функционери - изабрана и 
постављена лица 

 

           
____12____ 

Службеник на положају – I 
група 

               __1__ 
радних места 

Службеник на положају – II 
група 

               __1__ 
радних места 

 
Службеници - извршиоци                 Број 

радних места 
Самостални саветник               12 

Саветник               32 
Млађи саветник                5 

Сарадник                5 
Млађи сарадник                0 
Виши референт              11 

Референт                0 
Млађи референт                0 

Укупно:              __65__ 
радних места 

 
 

Намештеници 

    
              Број 
радних места 

Прва врста радних места              0 
Друга врста радних места              0 
Трећа врста радних места              0 
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Четврта врста радних места              7 
Пета врста радних места              1 

Укупно:                __8__ 
радних места 

 
Члан 5. 

 Укупан број систематизованих радних места 
у Општинској управи је _75__ и то : 

- _2___ службеника на положају, 
- _65__ службеника на извршилачким 

радним местима и 
            -    __8__ на радним местима намештеника. 

 
ГЛАВА II 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 
Предмет уређивања 

Члан 6. 
 Овим Правилником детаљније се уређују 
посебна организациона јединица и унутрашње 
организационе јединице и њихов делокруг, 
руковођење унутрашњим организационим 
јединицама, називи и описи радних места, звања у 
којима су радна места разврстана, потребан број 
запослених за свако радно место, врста и степен 
образовања, радно искуство и други услови за рад 
на сваком радном месту у Општинској  управи 
општине  Сурдулица. 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

 
Унутрашња организација 

Члан 7. 
 У оквиру Општинске управе образују се 
унутрашње организационе јединице за вршење 
сродних послова и Кабинет председника општине 
као посебна организациона јединица. 
 

Основна унутрашња организациона јединица 
је Одељење. 

 
Ако природа и обим послова налажу, унутар 

основних унутрашњих организационих јединица 
могу се образовати уже организационе јединице: 
Службе. 

 
Основне унутрашње јединице 

Члан 8. 
Основне унутрашње организационе јединице 

су: 
1.Одељње за општу управу и јавне службе, 
2.Одељење за финансије и привреду, 

3.Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, 
грађевинске и имовинско правне послове. 

 
Посебна организациона јединица 

Члан 9. 
У Општинској управи се као посебне 

организационa јединицa образује Кабинет 
председника општине. 

 
Канцеларије 
Члан 10. 

 За обављање одређених послова из 
надлежности Општинске управе, посебно у вези са 
остваривањем права грађана, локалног економског 
развоја, реализације политике за младе, могу се 
унутар основне организационе јединице образовати 
Канцеларије. 

Канцеларије се могу образовати и у месним 
заједницама, као организациони облик Општинске 
управе за обављање послова из надлежности 
општине. 

 
Стручне службе 

Члан 11. 
У оквиру унутрашње организационе 

јединице образују се Службe и то: Служба  за   
послове писарнице, Служба локалне пореске 
администрације, Служба за економски развој, 
Служба за обједињену процедуру електронским 
путем, Служба за инвестиције и комуналне 
делатности, Служба за јавне набавке, Служба за 
пољопривреду и водопривреду, Матична служба и 
Служба дечије заштите. 

 
Служба се образује за обављање истих или 

сличних, као и међусобно повезаних управних, 
управно-надзорних и финансијско-материјалних 
послова, који захтевају непосредну повезаност и 
организациону посебност. 

 Служба се образује  са најмање три (3) 
запослена. 

 
Члан 12.  

Обављање појединих послова Општинске 
управе може се вршити и у Месним канцеларијама, 
у свему према регулативи Одлуке о организацији 
Општинске управе. 

 
2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ 

ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
                                                     

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 13. 
Одељење за општу управу и јавне службе 
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обавља послове који се односе на: праћење и 
обезбеђивање услова за функционисање и развој у 
области предшколског васпитања и образовања, 
основног и средњег образовања, културе, спорта, 
дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите, јавног здравља и примарне здравствене 
заштите; програма и пројеката за младе; управне, 
планске, аналитичке и друге стручне послове из 
ових области; надзор над радом установа у 
друштвеним делатностима у којима је  оснивач 
Општина; праћење стања и остваривање програма 
рада и развоја установа; предлагање мера у циљу 
спровођења утврђене политике у овим областима; 
праћење спровођења прописа; вођење 
другостепеног поступка о правима из области 
социјалне заштите која су у надлежности Општине; 
стручне и административне послове за комисије из 
надлежности Одељења; предлагање одлуке о мрежи 
установа дечије и социјалне заштите, основног и 
средњег образовања; доношење програма мера и 
активности на унапређењу квалитета и развој 
облика и услуга социјалне заштите, у области 
ученичког и студентског стандарда; утврђивање 
права на ученичке и студентске стипендије и 
кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање 
школарине; припрему предлоге општих и других 
аката, извештаја и анализа за потребе органа 
Општине; вођење управног поступка о праву на 
додатак на децу, родитељски додатак, накнаду 
зараде за време породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге 
детета, накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи за децу без родитељског старања, децу 
ометену у развоју и децу из материјално угрожених 
породица; одлучивање у првом степену о 
признавању законом одређених права борцима, 
војним инвалидима и породицама палих бораца;  
инспекцијски надзор над радом установа у области 
предшколског васпитања и образовања, основног и 
средњег образовања; израду предлога одлуке о 
буџету Општине у делу који се односи на област 
друштвених делатности; припрему и утврђивање 
предлога финансијских планова за кориснике 
буџетских средстава из области основног и средњег 
образовања, друштвене бриге о деци, културе, 
физичке културе и спорта и социјалне заштите; 
контролу појединачних захтева за плаћање; 
распоређивање средстава корисницима у оквиру 
одобрених апропријација и квота; праћење 
извршења финансијских планова; предлагање 
промена у апропријацији и измену финансијских 
планова корисника буџета из области друштвених 
делатности. 

Ово одељење обавља и послове који се 
односе на: стручне и административно – техничке 

послове везане за одржавање седница Скупштине 
општине, рад председника општине и седница 
Општинског већа и њихових радних тела;  обраду и 
чување свих изворних аката о раду органа општине;  
обављање стручних послове који се односе на 
представке и предлоге грађана; координацију, 
припрему и ажурирање информација за потребе 
интернет презентације општине;  припрему 
информација и званичних саопштења органа 
Оппштине; унапређење организације рада и 
модернизацију општинске управе; организацију 
пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне 
службе; лична стања грађана и матичарске послове;  
нормативно-правне послове; пружање правне 
помоћи грађанима; остваривање права и обавеза из 
радног односа запослених, именованих и 
постављених лица; контролу над применом прописа 
о канцеларијском пословању; вођење бирачког 
списка; стручне и административне послове за 
спровођење избора и организацију референдума; 
евиденцију радних књижица; праћење рада и 
пружање помоћи месним заједницама;  унапређење 
примене информационих технологија; одржавање и 
развој рачунарске и комуникационе мреже; 
администрирање базе података; одржавање и развој 
апликативног софтвера; организацију обуке 
запослених у Општинској управи, као и јавним 
предузећима и установама чији је оснивач општина; 
успостављање услове за развој и одржавње 
географског информациониог система (ГИС-а) у 
сарадњи са надлежним републичким и општинским 
органима и организацијама, као и јавним 
предузећима, са територије општине, чији је 
оснивач општина, односно Република. 

У оквиру Одељења се обављају послове који 
се односе на: коришћење биротехничких и других 
средстава опреме; коришћење, одржавање и 
обезбеђење зграде Општине и службених 
просторија: обезбеђивање превоза моторним 
возилима са и без возача и старање се о њиховом 
одржавању; одржавање чистоће пословних 
просторија;  умножавање материјала; 
дактилографске послове; организацију рада 
доставне службе; административно – техничке 
послове набавке материјала; ситног инвентара и 
основних средстава; обављање других сервисних 
послова за потребе органа општине. 

Одељење обавља и друге послове из своје 
надлежности. 

 
Члан 14. 

 Одељење за финансије и привреду у 
оквиру своје надлежности обавља послове који се 
односе на: реализацију развојних пројеката од 
интереса за општину, представљање инвестиционих 
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потенцијала општине и реализацију активности на 
привлачењу инвестиција; израда нормативних и 
других акта из области локалног економског 
развоја; старање о укупном привредном развоју 
општине; обављање управних и стручних послове у 
области привреде; подстицање и старање  о развоју 
туризма, старих заната, пољопривреде и осталих 
привредних грана; обављање пoслова 
категоризације туристичких објеката у складу са 
законом; вођење поступка промене намене 
пољопривредног у грађевинско земљиште; израда 
годишњег програм развоја пољопривреде и 
руралног развоја; израду годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини; спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини; израду општих и 
оперативних планова заштите од елементарних 
непогода; извештавање о пољопривредној 
производњи (сетва, жетва, јесењи радови); 
информисање индивидуалних пољопривредних 
произвођача и регистрованих пољопривредних 
газдинстава о актуелностима везаним за 
пољопривреду; утврђивање водопривредних услова 
на територији општине; издавање водопривредних 
сагласности и водопривредних дозвола за објекте и 
радове у складу са законским овлашћењима 
општина;  подстицање предузетништва, малих и 
средњих предузећа у складу са законом и одлукама 
Скупштине општине; давање информација и 
пружање техничке помоћи правним лицима при 
реализацији пројеката, државних субвенција и 
кредита; обављање административних послова за 
Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи 
локалним привредницима у регистрацији и 
пререгистрацији организационих облика; израда 
базе података, праћење, анализа и давање извештаја 
о стању и кретању привредних активности на 
територији општине; израду пројекције будућих 
кретања и предлагање стратегије за даљи развој; 
успостављање привредних контаката и старање о 
привлачењу нових инвеститора у општину; 
обављање стручних, административних, техничких 
и других послова на вођењу, координирању и 
сервисирању послова из области економског развоја 
општине; представљање могућности и услова за 
улагање у општину; организацију и учешће 
општине на разним промотивним манифестацијама, 
сајмовима и привредним изложбама; одржавање 
редовних контакта са републичким и другим 
институцијама које се баве унапређењем 
економског развоја и привлачењем инвестиција; 
представљања општине на регионалном, државном 
и међународном нивоу у активностима везаним за 
локални економски развој; креирање и организацију 

тренинг програма у складу са потребама привреде; 
сарадњу са Националном службом за запошљавање 
(НСЗ) у реализацији мера активне политике 
запошљавања; успостављљања контаката са 
међународним организацијама и донаторима; 
истраживање могућности за финасирање развојних 
програма;  припремање, управљање и реализација 
развојних пројеката и капиталних инвестиција у 
области јавне инфраструктуре; праћење  рада јавних 
предузећа, друштва капитала којима је општина 
оснивач или суоснивач или којима је поверено 
обављање комуналне делатности и давање 
мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење 
рада јавних предузећа, јавних агенција, друштава 
капитала којима је општина оснивач или суоснивач 
у области пољопривреде, водопривреде, и других 
грана привреде и и давање мишљења о њиховим 
извештајима о раду; припремање нацрта одлука из 
своје надлежности; припремање нацрта стратегија и 
програме развоја општине; као и друге послове из 
свог делокруга. 
 Одељење за финансије и привреду обавља 
послове који се односе на обезбеђивање  
финансирања обављања изворних и поверених 
надлежности општине, послови јавних набавки и 
послови локалне пореске администрације.  
 У оквиру својих надлежности Одељење 
обавља послове који се односе на: израду нацрта 
буџета општине уз поштовање система јединствене 
буџетске класификације укључујући и програмску; 
припремање и достављање корисницима буџета 
упутства за припрему буџета са основним 
економским смерницама, као основом за израду 
предлога финансијских планова буџетских 
корисника, описом планиране политике, проценом 
прихода и примања и расхода и издатака, обимом 
средстава који може да садржи предлог 
финансијског плана буџетског корисника, поступком 
и динамиком припреме буџета; старање о 
поштовању календара буџета локалне власти; 
анализирање предлога финансијских планова 
буџетских корисника и контрола њихове 
усаглашености са упутством; припремање нацрта 
одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); 
израда предлога решења о привременом 
финансирању; обавештавање буџетских корисника о 
одобреним расположивим апропријацијама; 
припремање и утврђивање тромесечне, месечне и 
шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену 
квоте; предлагање одлуек о привременој обустави 
извршења буџета буџетским корисницима; 
разматрање предлога Плана извршења буџета; 
доношење одлуке о измени Плана извршења буџета; 
разматрање захтева за преузимање обавеза; 
доношење решења о одборавању преусмеравања 
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апропријација;  припремање нацрта решења о 
одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске 
резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за 
динарска и девизна средства,  подрачуна динарских 
и девизних средстава корисника јавних средстава и 
посебних наменских динарских рачуна корисника 
јавних средстава и осталих правних лицима и 
других субјеката који не припадају јавном сектору и 
који нису укључени у консолидовани рачун трезора; 
ближе уређивање начина коришћења средстава са 
подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу 
средстава општине; старање о пласирању слободних 
новчаних средстава и обавештавање Управе за 
трезор; припремање захтева Министарству 
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 
10% прихода општине у текућој години са 
детаљним образложењем оправданости инвестиција 
због којих настаје прекорачење; анализу дугорочне 
одрживости дуга општине; вођење главне књиге 
трезора и осталих пословних књига са посебном 
евиднецијом за сваког директног и индиректног 
корисника буџетских средстава; вођење помоћних 
књигеа; припремање пројекције и праћење прилива 
прихода и извршења расхода на консолидованом 
рачуну буџета; управљање готовином; примање, 
завођење и контрола захтева за плаћање и трансфер 
средстава и захтеве за плате; управљање 
информационим системом у области финансија; 
израду периодичних извештаја и завршног рачуна 
консолидованог рачуна трезора; усаглашавање 
пословних књига са корисницима буџета, Управом 
за трезор и добављачима; припремање и 
извршавњеа плаћање; вршење мониторинга и 
евалуације финансијских планова по програмској 
методологији; управљање имовином (вођење 
евиденција о основним средствима и пословном 
простору; вршење интерних контролних поступка; 
обављање припремних радњи и других послова за 
спровођење прописа којима се уређује област 
финансирања општине;  припремање нацрта аката 
којим се утврђују стопе изворних прихода, као и 
начин и мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада и других изворних локалних 
прихода и припрема симулација и модела по 
појединим групама обвезника на основу 
предложеног нацрта; организовање јавне расправе и 
друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме 
нацрта аката локалних изворних прихода. 
 Послови јавних набавки односе се на: 
истраживање тржишта и ефикасно планирање 
набавки; припрему плана набавки за кориснике 
буџетских средстава за које спроводи поступке 
јавних набавки у сарадњи са другим службама; 
обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и 
транспарентну употребу јавних средстава и 

подстицања конкурентности и равноправности 
понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење 
поступака јавних набавки по процедури прописаној 
законом; спровођење поступака јавних набавки по 
овлашћењу других наручилаца у складу са Законом 
о јавним набавкама; спровођење обједињених 
набавки за више наручилаца у складу са законом; 
објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне 
документације, обавештења и извештаја на Порталу 
јавних набавки; пружање консултанских услуга и 
стручне помоћи директним и индиректним  
корисницима буџетских средстава и понуђачима у 
поступцима јавних набавки; одређивање запослених 
који ће представљати општину/општина у 
поступцима јавних набавки које спроводе други 
наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених 
података о поступцима јавних набавки и 
закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење 
посебне евиденције о јавним набавкама мале 
вредности; састављање извештаја о закљученим 
уговорима о јавним набавкама велике и мале 
вредности и спроведеним поступцима; достављање 
у предвиђеном законском року наведених извештаја 
Управи за јавне набавке; праћење реализације 
закључених уговора о јавним набавкама; 
остваривање сарадње са органима и организацијама 
који у оквиру своје надлежности примењују 
прописе из области јавних набавки; обављање 
других послова у складу са Законом о јавним 
набавкама и другим прописима којима се уређује 
област јавних набавки. 
 Послови локалне пореске администрације 
односе се на: пријем, обраду, контролу и унос 
података из пореских пријава; доношење решења о 
утврђивању обавеза по основу локалних јавних 
прихода за које није прописано да их сам порески 
обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске 
обавезе у пореском књиговодству локалне пореске 
администрације, у складу са прописима; књижење 
извршених уплата по основу локалних јавних 
прихода; канцеларијске и теренске пореске контроле 
законитости и правилности испуњавања пореске 
обавезе које се утврђују решењем локалне пореске 
администрације; обезбеђење наплате пореске 
обавезе; послове редовне и принудне наплате, 
одлагања плаћања пореског дуга; покретање 
поступка стечаја; подношења захтева за покретање 
пореског прекршајног поступка; достављање 
извештаја са доказима Пореској полицији, када 
постоје основи сумње да је извршено пореско 
кривично дело; послове првостепеног поступка по 
изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење 
поновног поступка по поништеним управним 
актима; пружање правне помоћи надлежним 
организационим јединицама Пореске управе и 



2910-Страна-Број -44-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“     Четвртак,31.децембар.2020.године. 
  

 

другим организационим јединицама локалне 
пореске администрације; вођење јединственог 
пореског књиговодства за локалне јавне приходе; 
примену јединствених стандарда, дефиниција, 
класификација и номенклатура кодирања података и 
технику обраде у складу са јединственим 
информационим системом за локалне јавне приходе; 
припрему методолошких упутстава за једнообразну 
примену прописа из области локалних јавних 
прихода; давање бесплатних информација о 
пореским прописима из којих произилази пореска 
обавеза по основу локалних јавних прихода; 
издавање уверења и потврда и извештавање локалне 
самоуправе и Пореске управе у вези са локалним 
јавним приходима и остали послови у складу са 
законом и другим прописима којима се уређује ова 
област. 
 Одељење обавља и друге послове из своје 
надлежности. 

 
Члан 15. 

 Одељење за урбанизам, стамбено-
комуналне, грађевинске и имовинско правне 
пословеобавља послове који се односе на: 
издавање извода из урбанистичких планова; 
издавање информација о локацији  и локацијских 
услова; прибављање услова за пројектовање и 
прикључење на комуналну инфраструктуру; 
прибављање других посебних услова од јавних 
предузећа, привредних друштава и установа имаоца 
јавних овлашћења,  неопходних за израду 
локацијских услова зависно од намене објекта; 
давање обавештења о намени простора и 
могућности општина по захтевима странака; 
сарадњу  са стручним службама, организацијама и 
правним лицима из области урбанизма и грађевине 
за потребе рада органа општине и Одељења; 
издавање  грађевинских дозвола; издавање решења 
о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију 
и санацију објеката; давање стручних мишљења у 
поступку издавања грађевинске дозволе и  одобрења 
за изградњу у оквиру обједињене процедуре; обраду 
информација о појединим предметима. 
 Одељење обавља и следеће послове: провере 
испуњености формалних услова за издавање 
грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у 
изводу из пројекта у складу са локацијским 
условима; да ли је идејни пројекат за прибављање 
решења о одобрењу за изградњу у складу са 
издатим  локацијским условима односно планом; 
старање о законитом вођењу поступка издавања 
одобрења; припремање извештаја о раду; обављање 
и друге задатака и послова из области припреме 
земљишта за грађење; издавање потврда за 
изграђене темеље објеката; доношење решења о 

припремним радовима и о пробном раду; издавање 
дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; 
издавање уверења о старости објеката; издавање 
уверења о етажирању објеката; вођење регистара 
издатих грађевинских дозвола и издатих 
употребних дозвола; издавање уверења о 
чињеницама о којима води евиденцију; поступка 
легализације објеката; отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини; 
утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; 
доношења решења конверзије права коришћења у 
право својине на грађевинском земљишту уз 
накнаду; утврђивање престанка права својине; 
постзпка експропријације. 
 Одељење спроводи поступке процене 
утицаја, процене утицаја затеченог стања и 
ажурирање студија о процени утицаја на животну 
средину;   поступа као заинтересовани орган код 
поступака процене утицаја пред надлежним 
органом аутономне покрајине и пред надлежним 
министарством; врши оцену и даје сагласност на 
извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља 
послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од 
буке; издаје дозволе за сакупљање, транспорт, 
складиштење, третман и одлагање инертног и 
неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши 
ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију 
услова у интегрисаној дозволи; издаје дозволе за 
обављање делатности промета и коришћења 
нарочито опасних хемикалија; припрема програме 
заштите животне средине и локалне акционе и 
санационе планове; сарађује са удружењима и 
организацијама цивилног сектора; спроводи 
активности за јачање свести о потреби заштите 
животне средине; припрема годишње извештаје и 
обавештава јавност о стању животне средине; води 
евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту 
животне средине и министарству; врши послове 
заштите и унапређења природних добара и обавља 
друге послове везане за заштиту животне средине. 
 Обавља  послове који се односе на: праћење 
и унапређење функционисања јавних комуналних 
предузећа и комуналних делатности; реализацију 
пројеката и иницијатива са циљем модернизације 
рада јавних комуналних предузећа и побољшања 
комуналне инфраструктуре; израду нацрта општих 
правних аката, одлука, уговора и решења који се 
однсое на комуналне делатности; израду 
појединачних правних акта у комунално – стамбеној 
области; вршење  управног надзора над радом 
предузећа која обављају послове из области 
комуналних делатности; обављање послова у вези 
са утврђивањем цена комуналних производа и 
услуга; контролу спровођења основних начела 
енергетске политике; дефинисања стратегије и 
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планова развоја енергетике на локалном нивоу; 
прописивање услова и начина снабдевања 
топлотном енергијом са правилима рада 
дистрибутивне мреже за топлотну енергију; израду 
предлога тарифног система за одређивање цене 
топлотне енергије; обављање других послова из 
области енергетике;   регулисање и управљање 
саобраћајем на територији општине; управљање 
површинама за паркирање и регулисања паркирања;  
јавни превоз на територији општине; планирање 
капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у 
систему јавног транспорта путника; надзор над 
безбедношћу саобраћаја и такси превоза; израда 
планске документације у циљу организације и 
обезбеђења заштите од пожара, елементарних и 
других већих непогода, организацију цивилне 
заштите; израду услова за успостављање 
интегрисаног  система заштите и спасавања;  
припрема планова за одбрану и остваривање 
одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног 
стања на територији општине/општина; вођење 
управног поступка и доношења решења из стамбене 
области; припремање нацрта решења за исељење 
бесправно усељених лица у станове и заједничке 
просторије у стамбеним зградама; евидентирање 
скупштина станара стамбених зграда на територији 
општине и издавање уверења о формирању 
скупштине станара и избору председика;  припрему 
предлога решења, уговора и анекса уговора о откупу 
и закупу станова; вршење послова у вези са 
преносом права закупа и замене станова; праћење 
извршавања уговорних обавеза по основу закупа и 
откупа на рате и провера законитог утврђивања 
откупне цене стана и ревалоризације; подношење 
пријава надлежним органима за исељење 
бесправних корисника станова; сарадњу са 
надлежним комуналним и јавним предузећима, 
инспекцијским службама и другим надлежним 
институцијама и учешће у принудном исељењу и 
записничкој примопредаји стамбеног простора. 

У Одељењу се прате и примењују закони и 
други прописи из области имовинско - правних 
односа у надлежности општини; спроводи поступак 
прибављања и отуђења непокретности у јавној 
својини општине, управља имовином која је у јавној 
својини и својини општине, као и непокретности 
које користе правни субјекти чији је оснивач 
општина. 
  Обавља послове који се односе на: надзор 
над применом Закона о планирању и изградњи и над 
применом других прописа и општих аката, стандарда, 
техничких норматива и норми квалитета, који се 
односе на пројектовање, грађење и реконструкцију 
објеката високоградње, нискоградња и других 
објеката, као и на извођење појединих грађевинских 

радова на тим објектима и грађење објеката на 
прописан начин;  праћење стања, предлагање мера и 
надзор над применом закона и подзаконских аката из 
области заштите животне средине, поступања са 
отпадним материјама, заштити од нејонизујућих 
зрачења, заштити природе, заштити од буке, 
поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о 
процени утицаја на животну средину;  доношење 
решења и налагање мера у области заштите животне 
средине и праћење њиховог спровођења;  праћење  
стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над 
законитошћу рада правних лица које обављају 
комуналну делатност и инспекцијски надзор над 
поступањем предузетника и грађана у погледу 
придржавања закона, других прописа и општих аката; 
надзор  у области уређивања и одржавања објеката и 
јавних површина; јавну хигијену, надзор над 
уређењем Општине, јавних зелених површина, 
функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља 
водом и одвођења отпадних вода, снабдевања 
електричном и топлотном енергијом, изношењем и 
депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем 
гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем 
димничарских услуга; надзор над обављањем  
делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће 
јавних површина, над раскопавањем улица и других 
јавних површина и друге послове комуналне хигијене; 
праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски 
надзор над извршавањем закона и других прописа на 
одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији 
локалних и некатегорисаних путева; надзор над 
применом општинских одлука у којима се регулише 
саобраћај; надзор над  вршењем истовара и утовара 
робе из моторних возила; праћење стања, предлагање  
мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у 
обављању друмског локалног превоза и то: 
ванлинијског превоза путника, линијског и 
ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене 
потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење 
стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над 
радом установа у области предшколског васпитања и 
образовања, основног и средњег образовања; 
извршење извршних или коначних решења из 
делокруга Општинске управе; вођење  потребних 
евиденција; сарадњу са другим органима и 
организацијама ради међусобног обавештавања, 
размене података, пружања помоћи и заједничких 
мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у 
циљу ефикаснијег обављања послова; пружање 
стручне помоћи, припрему документације, израду и 
ажурирање процене угрожености и планова заштите и 
спасавања који обухватају превентивне мере заштите 
којима се спречавају елементарне непогоде или 
ублажава њихово дејство; израду мера заштите и 
спасавања у случају непосредне опасности од 



2912-Страна-Број -44-     „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“     Четвртак,31.децембар.2020.године. 
  

 

елементарних непогода; предузимање мера 
ублажавања и отклањања непосредних последица од 
елементарних непогода; организацију цивилне 
заштите, успостављање интегрисаног система 
заштите и спасавања који би објединили све  
превентивне и оперативне мере заштите  живота и 
имовине грађана; предузимање мера и праћење 
реализације мера из планова одбране и планова за 
ванредне ситуације, посебно у делу предузимања 
превентивних мера и процене ризика; сагледавање 
последица штета насталих елементарном непогодом и 
другим ванредним догађајима; обављање стручних и 
административних послова за потребе Општинског 
штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне 
заштите, припрема планова за одбрану и остваривање 
одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног 
стања на територији Опшштине. 
 Одељење обавља и друге послове из своје 
надлежности. 
 

3. ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ - 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Члан 16. 
Кабинет председник општине је посебна 

организациона јединица која се образује за обављање 
саветодавних и протоколарних послова, послова за 
односе с јавношћу и административно-техничке 
послова који су значајни за рад председника општине. 

 
4. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА 
 

Члан 17. 
 Општинском управом руководи начелник, као 
службеник на положају. 
 
Руковођење радом унутрашњих организационих 

јединица   
Члан 18. 

 Радом основних организационих јединица  
руководи: 

- руководилац одељења, 
- шеф службе. 

 
Распоређивање руководилаца организационих 

јединица 
Члан 19. 

 Руководиоце организационих јединица из 
члана 18.  овог Правилника, распоређује начелник 
Општинске управе. 
 Руководиоци организационих јединица из 
члана 18. овог Правилника одлучују, доносе решења 

у управном поступку, пружају стручна упутства, 
координирају и надзиру рад запослених, старају се о 
законитом, правилном и благовременом обављању 
послова из свог делокруга и врше друге послове по 
налогу начелника Општинске управе.    
 Руководиоци унутрашњих организационих 
јединица одговарају за свој рад начелнику 
Општинске управе. 
 За свој рад и рад службе којом руководе, 
шефови служби непосредно су одговорни 
руководиоцу одељења, у чијем саставу је 
унутрашња организациона јединица. 
 

Руковођење радом посебне организационе 
јединице 
Члан 20. 

Радом Кабинета председника општине као 
посебне организационе јединице руководи шеф 
кабинета. 
 Шеф кабинета и запослени на радним 
местима у кабинету заснивају радни однос на 
одређено време – док траје дужност председника 
општине. 
 Шеф кабинета за свој рад одговара 
председнику општине. 
 

5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 
Члан 21. 

 Организационе јединице су дужне да 
међусобно сарађују и да размењују потребне 
податке и обавештења неопходна за рад. 
 

6. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 
Члан 22. 

 Правилник садржи радна места на 
положајима, извршилачка радна места и радна 
места на којима раде намештеници. 
 
Звање            Број радних места  Број службеника         
Службеник 
на пол. 1.гр.             1                                   0                        
Службеник 
на пол. 2.гр.             1                                   1                       
Укупно:              2 радна места 1 службеника на 
                                                                 положају  
 
 
Службеници                Број                       Број 
извршиоци             радних места        службеника           
Самостални 
саветник                      12                             10                      
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Саветник                     32                             24                                             
Млађи саветник          5                                3                                   
Сарадник                      5                                5                                   
Млађи сарадник          0                                0                               
Виши референт           11                             10                                       
Референт                        0                               0                                        
Млађи референт          0                                0                                 
Укупно:            65 радних места       52 службеника                                    
 
 
Намештеници                Број                          Број 
                                    радних места     намештеника       
1.врста рад.места               0                               0                                  
2.врста рад.места               0                               0                                
3.врста рад.места               0                                0                              
4.врста рад.места               7                                5                             
5.врста рад.места               1                                1                             
Укупно:                                8                                6 
                               радних места          намештеника                                   

 
Члан 23. 

 Радна места у Општинској управи су следећа: 
 
1.Начелник Општинске управе 
Звање: положај у I групи 
број службеника на положају:  0 
 Опис послова: Руководи и координира 
радом Општинске управе; планира, усмерава и 
надзире рад Општинске управе; усклађује рад 
организационих јединица Општинске управе и 
обезбеђује њено функционисање као јединственог 
органа; остварује сарадњу организационих јединица 
у оквиру Општинске управе; обавља и друге 
послове у складу са законом, Статутом општине, 
одлукама Скупштине општине, Општинског већа и 
Председника општине. 
 Услови: стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 
 
2.Заменик начелника Општинске управе 
Звање: положај у II групи 
број службеника на положају: 1 
 Опис послова: Замењује начелника 
Општинске управе у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своју дужност, у складу са 

законом, Статутом општине, одлукама Скупштине 
општине, Општинског већа и Председника општине; 
обавља и друге послове из  надлежности Општинске 
управе  по овлашћењу начелника управе. 
 Обавља све послове у вези са организацијом, 
обједињљвањем и усмеравањем рада у одељењу за 
општу управу и јавне службе. 
 Услови: стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 
 

6.1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 

6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 
 
1.Руководилац Одељења 
Звање: Самостални саветник 
број службеника: 0 
Опис посла: Руководи, организује и планира рад 
Одељења, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад запослених у Одељењу; стара се о 
законитом, правилном и благовременом обављњу 
послова у Одељењу; прати и анализира стање у 
областима из делокруга Одељења и предлаже и 
планира мере за унапређење стања; стара се о 
примени закона, стратегија, стратешких докумената 
и других прописа из делокруга Одељења; прати рад 
саветодавних и радних тела из области друштвене 
делатности, установа чији је оснивач ЈЛС, 
спровођење пројеката из ових области, као и развоја 
интерсекторских услуга; координира рад на 
припреми  израде нацрта, односно предлога општих 
и других аката из делокруга Одељења; руководи, 
организује и планира рад Одељења, пружа стручна 
упутства, координира и надзире рад запослених у 
Одељењу; стара се о законитом, правилном и 
благовременом обављњу послова у Одељењу; 
организује извршавање нормативно-правних 
послова за потребе органа општине; стара се о 
унапређењу рада, побољшању ефикасности  и 
односа према грађанима и организацијама; стара се 
о стручном оспособљавању и усавршавању 
запослених; припрема одговоре, информације и 
извештаје о раду Одељења; организује и координира 
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израду акта из делокруга Одељења; учествује у раду 
колегијума руководилаца организационих јединица; 
присуствује седницама Општинског већа и 
Скупштине општинр у својству овлашћеног 
известиоца, по позиву;  сарађује са другим 
одељењима у Општинској управи. 
Организује, обједињује и усмерава рад Одељења за 
општу управу и јавне службе, односно запослених у 
Одељењу. Одговоран је за благовремено, законито и 
правилно обављање послова из делокруга Одељења, 
врши распоред послова на непосредне извршиоце, 
пружа стручну помоћ извршиоцима послова, 
непосредно учествује у припреми и изради аката 
већег степена сложености за потребе органа 
општине и виших органа. Сарађује са ресорним 
Министарствима, јавним установам и предузећима. 
Доноси решења и друге акте за које је овлашћен. 

Обавља стручне послове у области рада и 
радних односа запослених у Општинској управи, 
постављених и изабраних лица, израђује нацрте 
решења о заснивању и престанку радних односа, 
план коришћења годишњих одмора, нацрте свих 
решења из области радних односа, води евиденције 
из области радних односа и обавља нормативне 
послове за потребе Општинске управе. Обавља 
послове овлашћеног лица за поступање по захтеву 
за слободан приступ информацијама од јавног зачаја 
за потребе општине Сурдулица и Општинске управе 
у складу са Законом о информацијама од јавног 
значаја. 

 Руководи радом службе, организује и прати 
континуирано, баговремено и ефикасно извршавање 
послова из делокруга службе, израђује решења  
инвалидско борачке заштите и друштвених 
делатности, води поступак и доноси решења о 
признавању права на личну, породичну 
инвалиднину, на ортопедски, инвалидски и дечји 
додатак, накнаду за посмртне и погребне трошкове, 
здравствену заштиту личних и породичних 
инвалиднина, спроводи поступак за обезбеђење 
борачког додатка борцима НОР-а који су ступили у 
НОБ пре 09.09.1943. године, обезбеђује друге 
видове заштите наведених корисника, на бесплату 
повлашћену вожњу, право на бањско и климатско 
лечење, право на ортпетска помагала, и санитарне 
направе и друго. Води поступак и израђује решења о 
признавању својства ратног војног инвалида  из рата 
после 17.08.1990. године, врши и друге 
административне послове. 

Води евиденцију и картотеку у овој области, 
израђује решења на право на кадровску помоћ и на 
здравствену заштиту, упућује лица на лекарску 
комисију за утврђивање стања неспособности, 
обавља послове инвалидског додатка, додатка за 
негу и помоћ од стране других лица, додатка на 

децу, израђује нацрт решења о праву на месечна 
новчана примања учесника НОР-а из ранијих 
ратова, води картотеку досијеа учесника НОР-а, и 
израђује решења о висини заштитног додатка за 
личне и породичне инвалиднине. 

Води одговарајуће евиденције о оствареним 
правима из области борачко инвалидске заштите; 
ради на пословима извршења одлуке о буџету; 
обавља послове везане за обраду, праћење и 
евидентирање примања из републичког Трезора из 
области борачко инвалидске заштите; припрема 
податке и информације од значаја за управни 
поступак; обавља послове у вези са вођењем 
евиденције предмета из области управног поступка; 
спроводи решења о правима војних (личних и 
породичних) инвалида, цивилних инвалида рата, 
корисника месечног новчаног примања, борачког 
додатка и материјалног обезбеђења, прати примања 
и расходе; спроводи првостепени поступак везан за 
решења о категоријама особа са инвалидитетом која 
могу да користе посебно одређена паркинг места на 
јавним паркиралиштима; даје обавештења и 
информације странкама на основу евиденције о 
примљеним, обрађеним и експедованим 
предметима. 

Обавља послове управљања људским 
ресурсима. 

 Услови: Завршене студије другог степена — 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких  наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени за  завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008)  - 
завршен правни факултет, пет година радног 
искуства у струци, положени испит за рад у 
органима државне управе као и познавање рада на 
рачунару (МS Office пакет и интернет). 

 
2.Послови породиљског одсуства и послови 
дечијег додатка  
Звање: Саветник 

  број службеника: 2 
         Опис послова: води првостепени управни 
поступак и израђује првостепене управне акте о 
праву на родитељски додатак, праву на накнаду 
зараде за време породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге 
детета и права на накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи за децу без родитељског 
старања и за децу ометену у развоју и права на 
дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за 
потребе другостепеног органа; прикупља чињенице 
и доказе релевантне за израду и вођење поступка; 
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врши електронску обраду података по посебном 
програму утврђеном од стране надлежног 
министарства за остваривање права на родитељски 
додатак; за остваривање права на дечији додатак 
врши електронску обраду података по посебном 
програму утврђеном од стране надлежног 
министарства; обавља послове у вези са вођењем 
евиденције предмета из области управног поступка; 
води одговарајуће евиденције о оствареним 
правима; даје обавештења и информације 
странкама. 

Обавља финансијско-рачуноводствене послове 
везане за исплату накнаде зараде за време 
породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и 
одсуства ради посебне неге детета; врши пријем и 
оверу спискова за исплату накнада зараде за 
запослене код послодавца, као и пратеће 
документације која се доставља уз исплатне 
спискове; проверава исправност обрачуна накнаде 
зараде, пореза и доприноса, као и укупан износ за 
рефундацију средстава послодавцима; ради 
комплетан обрачун и исплату накнаде зараде за 
породиље које самостално обављају делатност  које 
немају друге запослене; води евиденцију корисника 
код којих је извршена рефундација средстава и 
корисника код којих је извршена исплата права. 
обавља аналитичко-планске послове у области 
дечије, социјалне и примарне здравствене заштите и 
друштвене бриге о јавном здрављу; прати, 
анализира и спроводи прописе из дечије, социјалне 
и примарне здравствене заштите и друштвене бриге 
о јавном здрављу; прати стање и реализацију 
програма рада и развоја јавних установа у области 
дечије, социјалне и примарне здравствене заштите и 
друштвене бриге о јавном здрављу и квалитету, 
доступности и ефикасности услуга које оне пружају; 
прати и анализира стање у области, проучава 
последице утврђеног стања и предлаже и планира 
мере за унапређење стања и решавање 
идентификованих проблема; израђује информације 
и извештаје о утврђеном стању; иницира 
одговарајуће мере које се односе на побољшање 
квалитета, ефикасности и доступности услуга и 
израду плана развоја делатности у области дечије, 
социјалне и здравствене заштите и друштвене бриге 
о јавном здрављу, односно спровођења утврђене 
политике у овим областима; припрема предлог 
финансијског плана у поступку доношења одлуке о 
буџету и прати његово извршење; прати релизацију 
усвојених програма и финансијских планова 
буџетских корисника и корисника који средства из 
буџета реализују у оквиру програма и пројеката од 
јавног интереса у наведеним областима, као и 
наменско трошење средстава у овој области; 
учествује у поступку за додељивање средстава за 

финансирање, односно суфинасирање пројеката и 
програма у наведеним областима; врши мониторинг 
реализације пројеката и програма из делокруга рада 
који се финансирају или суфинансирају из буџета 
града у области из делокруга; води поступак и прати 
реализацију права и услуга утврђених одлукама 
органа града из области дечије, социјалне и 
здравствене заштите; контролише и оверава тачност 
књиговодствених исправа на основу којих се 
подносе захтеви за плаћање Одељењу надлежном за 
финансије; врши контролу планираних средстава у 
буџету у смислу одобравања и корекције преузетих 
обавеза од стране јавних установа; обавља послове 
координатора Савета за здравље и интерресорне 
комисије за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене или социјалне подршке 
детету и ученику. 

Услови: Завршене студије другог степена — 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких  наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени за  завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008)  - 
завршен економски факултет, три године радног 
искуства у струци, положени испит за рад у 
органима државне управе као и познавање рада на 
рачунару (МS Office пакет и интернет). 

 
3.Послови родитељског додатка и послови 
дечијег додатка 
Звање: Млађи саветник  

  број службеника: 1    
         Опис послова: води првостепени управни 
поступак и израђује првостепене управне акте о 
праву на родитељски додатак, праву на накнаду 
зараде за време породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге 
детета и права на накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи за децу без родитељског 
старања и за децу ометену у развоју и права на 
дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за 
потребе другостепеног органа; прикупља чињенице 
и доказе релевантне за израду и вођење поступка; 
врши електронску обраду података по посебном 
програму утврђеном од стране надлежног 
министарства за остваривање права на родитељски 
додатак; за остваривање права на дечији додатак 
врши електронску обраду података по посебном 
програму утврђеном од стране надлежног 
министарства; обавља послове у вези са вођењем 
евиденције предмета из области управног поступка; 
води одговарајуће евиденције о оствареним 
правима; даје обавештења и информације 
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странкама. 
Обавља финансијско-рачуноводствене послове 

везане за исплату накнаде зараде за време 
породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и 
одсуства ради посебне неге детета; врши пријем и 
оверу спискова за исплату накнада зараде за 
запослене код послодавца, као и пратеће 
документације која се доставља уз исплатне 
спискове; проверава исправност обрачуна накнаде 
зараде, пореза и доприноса, као и укупан износ за 
рефундацију средстава послодавцима; ради 
комплетан обрачун и исплату накнаде зараде за 
породиље које самостално обављају делатност  које 
немају друге запослене; води евиденцију корисника 
код којих је извршена рефундација средстава и 
корисника код којих је извршена исплата права. 
обавља аналитичко-планске послове у области 
дечије, социјалне и примарне здравствене заштите и 
друштвене бриге о јавном здрављу; прати, 
анализира и спроводи прописе из дечије, социјалне 
и примарне здравствене заштите и друштвене бриге 
о јавном здрављу; прати стање и реализацију 
програма рада и развоја јавних установа у области 
дечије, социјалне и примарне здравствене заштите и 
друштвене бриге о јавном здрављу и квалитету, 
доступности и ефикасности услуга које оне пружају; 
прати и анализира стање у области, проучава 
последице утврђеног стања и предлаже и планира 
мере за унапређење стања и решавање 
идентификованих проблема; израђује информације 
и извештаје о утврђеном стању; иницира 
одговарајуће мере које се односе на побољшање 
квалитета, ефикасности и доступности услуга и 
израду плана развоја делатности у области дечије, 
социјалне и здравствене заштите и друштвене бриге 
о јавном здрављу, односно спровођења утврђене 
политике у овим областима; припрема предлог 
финансијског плана у поступку доношења одлуке о 
буџету и прати његово извршење; прати релизацију 
усвојених програма и финансијских планова 
буџетских корисника и корисника који средства из 
буџета реализују у оквиру програма и пројеката од 
јавног интереса у наведеним областима, као и 
наменско трошење средстава у овој области; 
учествује у поступку за додељивање средстава за 
финансирање, односно суфинасирање пројеката и 
програма у наведеним областима; врши мониторинг 
реализације пројеката и програма из делокруга рада 
који се финансирају или суфинансирају из буџета 
града у области из делокруга; води поступак и прати 
реализацију права и услуга утврђених одлукама 
органа града из области дечије, социјалне и 
здравствене заштите; контролише и оверава тачност 
књиговодствених исправа на основу којих се 
подносе захтеви за плаћање Одељењу надлежном за 

финансије; врши контролу планираних средстава у 
буџету у смислу одобравања и корекције преузетих 
обавеза од стране јавних установа; обавља послове 
координатора Савета за здравље и интерресорне 
комисије за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене или социјалне подршке 
детету и ученику. 

Услови: Завршене студије другог степена, 
мастер академске студије стечене на пољу  
техничко-технолошких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије, основне академске студије — дипломирани 
правник или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008), 
завршен приправнички стаж или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца, 
положен испит за рад у органима државне управе, 
познавање рада на рачунару. (MS Office пакет и 
интернет). 

 
4. Послови пријема захтева за остваривање 
породиљских права и права на родитељски и 
дечији додатак и техничка припрема података 
Звање:Сарадник                                                                   
број службеника: 2 

Опис послова: обавља административно - 
техничке послове који су везани за пријем захтева и 
контроле исправности и комплетности 
документације која се подноси уз захтев за 
остваривање породиљских права и права на 
родитељски и дечији додатак; пружа информације 
странкама у вези остваривања породиљских права и 
права на родитељски и дечији додатак; доставља 
предмете у рад извршиоцима који решавају о праву; 
обавља послов везане за експедицију решења; 
обавештава странке о извршеним исплатама права 
од стране министарства; издаје  стандардне потврде, 
уверења, документа и извештаја ради остваривања 
права заинтересованих страна. 

Обавља послове припреме и обраде података 
поднетих доказа у захтевима за остваривање дечијег 
додатка, ажурира базу података поднетих захтева за 
дечији додатак, пише опомене, сређује поднету 
документацију, заводи поднете  захтеве, пре 
архивирања врши попис аката у сваком предмету, 
евидентира подношењем потврда корисника дечијег 
додатка за редовно школовање деце и све остало 
што се односи на вануправне предмете. Један од 
извршиоца обавља и послове магационера при 
економату, одговорна је за улаз, излаз и стање 
канцеларијског, репрезентативног и другог 
материјала као и ситног инвентара и опреме у 
магацину. 
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Обавља и друге послове по налогу начелника 
Општинске управе. 

Услови: Завршене студије првог степена, 
основне струковне студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука или запослени за 
завршеним најмање трогодишњим  студијама у 
складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 3.  
Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 
76/2005 и 97/2008), три године радног искуства, 
положен испит за рад у органима државне управе и 
познавање рада на рачунару (МS Office пакет и 
интернет). 

 
5. Послови грађанских стања, избеглица и 
приватног предузетништва 
Звање:Самостални саветник                                                                   
број службеника: 1 
 Опис посла: води првостепени управни 
поступак и доноси решења везана за лични статус 
грађана: о накнадном упису у матичну књигу, о 
исправци или поништају основног уписа у матичну 
књигу, о исправци уписа у књизи држављана, о 
промени личног имена, о дозволи за склапање брака 
преко пуномоћника, о дозволи увида у матичне 
књиге и др.; води првостепени управни поступак у 
стварима у којима није прописана надлежност 
другог органа; припрема решења о извршавању 
управних аката правних лица, када она нису законом 
овлашћена да их сама извршавају; издаје уверења о 
животу за кориснике иностраних пензија; издаје 
уверења о породичном стању за запослене у 
иностранству; израђује извештаје о стању 
решености предмета управног поступка. 
Обавља послове заштите права пацијената на 
територији јединице локалне самоуправе по 
поднетим приговорима пацијената који сматрају да 
им је ускраћено право на  здравствену заштиту или 
неко од права из области здравствене заштите у 
здравственој установи, приватној пракси, 
високошколској установи здравствене струке која 
обавља здравствену делатност, или другом правном 
лицу које обавља одређене послове здравствене 
делатности; утврђује релевантне чињенице и 
околности у вези са поднетим приговором и 
основаност приговора на основу специјалистичког 
знања и искуства у области здравства; решава по 
приговору пацијената, пружа информације и савете 
у вези са правима пацијената; , прати прописе који 
регулишу област здравствене заштите; стара се о 
остваривању квалитетне друштвене бриге за 
здравље на нивоу јединице локалне самоуправе, о 
обезбеђивању и спровођењу здравствене заштите од 
интереса за грађане у циљу стварања бољих услова 
за већу доступност и приступачност у коришћењу 
здравствене заштите на територији јединице 

локалне самоуправе у установама примарне и 
секундарне здравствене заштите; учествује у изради 
и реализацији акционих и стратешких планова, 
пројеката из области примарне здравствене заштите 
у којима се јединица локалне самоуправе појављује 
као носилац активности или партнер; сарађује са 
Саветом за здравство општине; прати прописе и 
стручну литературу из области родне 
равноправности и спровођења политике једнаких 
могућности;  пружа стручно-техничку помоћ и 
координира радом тела Скупштине општине и 
Општинског већа; учествује у припреми и изради 
пројеката, програма, планова и других докумената;  
обавља статистичко-евиденционе и друге послове из 
домена родне равноправности; остварује сарадњу и 
комуникацију са органима, институцијама и 
невладиним организацијама и  из области родне 
равноправности. 
Прати остваривање права националних мањина и 
етничких група и предлаже мере у циљу њиховог 
побољшања; сарађује са организацијама које 
окупљају националне мањине и етничке групе и 
помаже њихов рад; припрема информацију за 
израду предлога финансијског плана у поступку 
доношења одлуке о буџету за одређену буџетску 
годину у области за коју је надлежан и прати његово 
извршење; прати реализацију пројеката који се тичу 
националних мањина и етничких група, законску 
регулативу из ових области и предлаже решења у 
вези с тим; спроводи и прати спровођење аката 
органа града у оквиру делокруга радног места; 
учествује у планирању и припреми одлука везаних 
за остваривање права на евидентирање, прикупљање 
података, утврђивање статуса и положаја избеглих и 
прогнаних лица, збрињавање и организовање 
смештаја избеглица и предузимање активности у 
циљу обезбеђивања повратка у ранија 
пребивалишта избеглих и прогнаних лица; израђује 
предлог програма социјалне заштите социјално 
угрожених лица исоцијалне карте у сарадњи са 
Центром за социјални рад; остварује сарадњу са 
Комесаријатом за избеглице Републике Србије, 
Црвеним крстом и другим хуманитарним 
организацијама; обавља послове који се односе на 
планирање, припрему, примену и реализацију 
локалних стратешких докумената из делокруга; 
учествује у изради нацрта пројеката по објављеним 
конкурсима републичких и других удружења и 
организација из делокруга; припрема извештаје о 
спровођењу стратешких докумената; прати 
реализацију пројеката по приспелим донацијама. 
Води управни поступак и припрема решења и друге 
акте из стамбено-комуналне области; води управни 
поступак и припрема нацрт решења за исељење 
бесправно усељених лица у станове и заједничке 
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просторије у стамбеној згради; води евиденцију 
скупштина станара стамбених зграда на територији 
локалне самоуправе; издаје уверења о образовању 
скупштине зграде и избору председика. 
Контролише начин коришћења стамбеног простора 
којим располаже општина и грађевинско стање 
станова и стамбених зграда; сарађује са надлежним 
комуналним и јавним предузећима, инспекцијским 
службама и другим надлежним институцијама; 
учествује у принудном исељењу и врши записничку 
примопредају стамбеног простора. 

Обавља послове планирања одбране, сарадње 
и координације са органима Министарства одбране 
који су надлежни за планирање одбране. Обавља 
послове цивилне заштите у складу са Законом о 
ванредним ситуацијама у складу са Планом 
функционисања система цивилне заштите у 
ванредним ситуацијама и у складу са чл. 6. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији општине Сурдулица. 

Обавља послове контроле забране пушења у 
простору у коме је забрањено пушење, одговоран је 
за спровођење мера забране пушења и у том циљу 
обавезан је да надгледа и контролише забрану 
пушења у складу са законом, да сачињава извештаје 
о повреди забране пушења и да без одлагања исти 
достави одговорном лицу. 

Услови: Завршене студије другог степена-
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука - дипломирани 
правник, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије или запослени за 
завршеним најмање четворогодишњим студијама у 
складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 6.  
Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 
76/2005 и 97/2008) пет година радног искуства у 
струци, положен испит за рад у органима државне 
управе и познавање рада на рачунару (МS Office 
пакет и интернет). 

 
6. Послови матичара службе за матично подручје 
Сурдулица и послови администратора 
Звање: Саветник                                                                      
број службеника: 1 
Опис посла: обавља послове вођења матичних 
књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 
држављана; води одговарајуће регистре за матичне 
књиге; уноси податке из матичних књига у 
Централни систем за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог примерка 
матичних књига; чува изворник матичне књиге;  
издаје извод из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје 
уверења о држављанству; обавља матичне послове у 
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем 

смртовница; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве. 
Ствара услове и омогућава повезивање са базом 
података јединственог информационог система; 
обавља послове дијагностичара у случајевима 
техничких кварова рачунара и рачунарске опреме; 
пружа стручну помоћ корисницима; обавља обуку за 
кориснике; припрема анализе, извештаје и 
информације у области рада јединственог 
информационог система; учествује у изради 
информатичких подсистема на бази усвојених 
планова развоја; ради на примени новоуведених 
информатичких модула и пружање потребне 
подршке непосредним корисницима; стара се о 
обезбеђивању функционалног стања 
информационих подсистема; обавља стручне 
послове одржавања и отклањања грешака у 
функционисању програма. 
Прикупља и прилагођава релевантне информације и 
податаке од значаја за развој Географског 
Информационог Система (ГИС)-а; координира 
послове уноса података са становишта 
усаглашености геореференциране векторске и 
растерске графике са базама података; обавља 
послове конверзије и прилагођавања података за 
унос у ГИС; прикупља и управља подацима из 
пописа и уписа имовине општине; обезбеђује 
заштиту и интегритет података из области ГИС-а и 
стара се о уредности документације; анализира и 
дефинише додатне захтеве у односу на уведена 
решења система; обавља стручне послове праћења 
рада, стања и одржавања ГИС-а и отклањања 
могућих грешака у функционисању програма; даје 
стручна упутстава, врши анализе, упите и 
коментарише добијене резултате; предлаже мера за 
побољшање и унапређење ГИС-а. 

Администрира и обезбеђује функционално 
стање базе података; анализира и дефинише додатне 
захтеве у односу на уведени информатички систем; 
обавља разне конверзије података и у случају 
потребе експортовања и импортовања база или 
функционалних делова база података; администрира 
сервере и радне станице у рачунарској мрежи; стара 
се о обезбеђивању функционалног стања мрежне 
опреме и комуникација; обавља стручне послове 
одржавања и отклањања грешака у функционисању 
информатичке мреже у органима општине. 

Ради на унапређењу информационих 
технологија и увођењу елетронске управе у 
Општинској управи општине Сурдулица; Врши 
инсталацију, администрацију и конфигурацију 
информационо-комуникационог система за 
коришћење услуга на порталу еУправе и пружа 
техничку подршку запосленима у коришћењу. 

Услови:  Стечено високо образовање на 
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основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама 
односно на студијама у трајању до три године, 
положен посебан стручни испит за матичара и 
овлашћење за обављање послова матичара, 
завршене студије другог степена - мастер академске 
студије стечене на пољу друштвено хуманистичких 
наука, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, основне 
академске студије, четворогодишње студије 
(240ЕСПБ) или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 35. 
и 39.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца, 
положен државни стручни испит за рад у органима 
државне управе, познавање рада на рачунару (МS 
Office пакет и интернет). 

  
7. Послови заменика матичара за матично 
подручје Сурдулица 
Звање:Саветник                                                                                              
број службеника: 2 
 Опис посла: обавља послове вођења 
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 
држављана; води одговарајуће регистре за матичне 
књиге; уноси податке из матичних књига у 
Централни систем за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог примерка 
матичних књига; чува изворник матичне књиге;  
издаје извод из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје 
уверења о држављанству; обавља матичне послове у 
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем 
смртовница; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве. 
 Услови:  Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама 
односно на студијама у трајању до три године, 
положен посебан стручни испит за матичара и 
овлашћење за обављање послова матичара завршене 
студије другог степена - мастер академске студије 
стечене на пољу друштвено хуманистичких наука, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије или запослени за завршеним 
најмање четворогодишњим студијама у складу са 
чланом 35. и 39. Закона о високом образовању 
("Сл.гл. РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
73/2018), , завршен приправнички стаж или најмање 
пет година проведених у радном односу код 
послодавца, положен државни стручни испит за рад 
у органима државне управе, познавање рада на 
рачунару (МS Office пакет и интернет). 

 
8. Послови матичара за матично подручје 
Власина Рид 
Звање:Виши референт                                                         
број службеника: 1                                                                

Опис посла: обавља послове вођења 
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 
држављана; води одговарајуће регистре за матичне 
књиге; уноси податке из матичних књига у 
Централни систем за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог примерка 
матичних књига; чува изворник матичне књиге;  
издаје извод из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје 
уверења о држављанству; обавља матичне послове у 
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем 
смртовница; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве. 

Услови: Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама 
односно на студијама у трајању до три године, 
положен посебан стручни испит за матичара и 
овлашћење за обављање послова матичара, положен 
испит за рад у органима државне управе, пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
9. Послови заменика матичара за матично 
подручје Власина Рид 
Звање:Виши референт                                                         
број службеника: 1                                                                

Опис посла: обавља послове вођења 
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 
држављана; води одговарајуће регистре за матичне 
књиге; уноси податке из матичних књига у 
Централни систем за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог примерка 
матичних књига; чува изворник матичне књиге;  
издаје извод из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје 
уверења о држављанству; обавља матичне послове у 
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем 
смртовница; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве. 

Услови: Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама 
односно на студијама у трајању до три године, 
положен посебан стручни испит за матичара и 
овлашћење за обављање послова матичара, положен 
испит за рад у органима државне управе, пет година 
радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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10. Послови матичара за матично подручје 
Јелашница 
Звање:Сарадник                                                                                     
број службеника: 1                                                                                                       

Опис посла: обавља послове вођења 
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 
држављана; води одговарајуће регистре за матичне 
књиге; уноси податке из матичних књига у 
Централни систем за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог примерка 
матичних књига; чува изворник матичне књиге;  
издаје извод из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје 
уверења о држављанству; обавља матичне послове у 
вези са рођењем, закључењем брака и састављањем 
смртовница; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве. 

Услови: Стечено високо образовање на 
основним струковним студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, 
положен испит за рад у органима државне управе и 
положен посебан испит за матичара, овлашћење за 
обављање послова матичара, најмање три године 
радног искуства у струци и познавање рада на 
рачунару (МS Office пакет и интернет). 

 
 11.  Послови ажурирања бирачког списка 
Звање:Виши референт                                                                               
Службеника: 1 
Опис посла: обавља административне и техничке 
послове припреме, обраде и уноса података у 
систем за АОП ради ажурирања јединственог 
бирачког списка; обавља послове у вези са 
спровођењем решења о упису, брисању, измени, 
допуни и исправци грешке у бази бирачког списка 
по службеној дужности или на захтев странака - до 
закључења бирачког списка; издаје извод из 
бирачког списка и обавештења за потребе личног 
изјашњавања грађана; издаје уверења о изборном и 
бирачком праву; сачињава одговарајуће 
информације и извештаје. 

Услови: стечено средње образовање 
друштвеног, економског или природног смера у 
четворогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ 

 
12. Послови шефа службе писарнице 
Звање:Сарадник                                                                                  
Службеника:1                                                                                                                                                                       
Опис посла:   Руководи радом службе, 

организује и континуирано прати да ли се послови 
извршавају благовремено и у року у складу са 
законом и осталим прописима. Врши набавку 
потрошног материјала, ситног инветара и исти 
предаје Одељењима и Службама, врши контролу 
исправности рачуна о преузетој роби и води 
картотеку набављене робе, врши набавку артикла за 
манифестације и скупове које организује општина у 
згради или под покровитељством општине, води 
евиденцију набављених мобилних телефона, 
картица и допуна истих, врши пријаву и одјаву 
запослених на пензијско и социјално осигурање 
електронским путем, прима и обрађује захтеве 
енергетски угроженох купаца електричне енергије. 
Обавља и послове заштите података о личности у 
складу са законом. 

 Обавља административне и техничке послове 
за потребе функционера града; врши пријем  и даје 
потребна обавештења странкама; врши пријем и 
експедицију поште; обавља послове одлагања, 
чувања и архивирања документације; обавља 
евиденционе и документационо-архивске послове 
од значаја за рад функционера града. 
 Обавља административне и техничке послове 
преузимања службене поште са поштанског фаха, 
као и пријема аката и поднесака за експедовање из 
надлежности органа општине; евидентира приспелу 
пошту у одговарајуће књиге примљене поште; 
распоређује и доставља акта, предмете, рачуне, 
службене листове и публикације у рад органима 
општине; води одговарајуће књиге за експедовање 
службене поште и врши друге послове, у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља 
административне и техничке послове пријема и 
класификације решених предмета, одлагања, 
архивирања и развођења аката; води архивске књиге 
и других евиденција о архивираним предметима; 
манипулативни послови преношења решених 
предмета након истека одређеног рока у архивски 
депо; стара се о правилном смештају, чувању и 
предаји архивске грађе и поштовању прописаних 
рокова за архивирање предмета; обавља послове 
излучивања безвредног регистратурског материјала 
и предмета из архивског депоа по протеку рока 
чувања; издаје преписе решења и предмета из 
архиве на реверс; предаје архивске грађе органа 
општине надлежном архиву. 

  Услови: Високо образовање на основним 
струковним студијама стеченим на пољу друштвено 
хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, или запослени са  завршеним најмање 
трогодишњим  студијама у складу са чланом 127. а у 
вези са чланом 95. став 3.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) 
правник, три године радног искуства у струци, 
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положен испит за рад у органима државне управе, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
13.Послови писарнице 
Звање:Виши референт                                                                          
Службеника: 2 

Опис посла: обавља административне и 
техничке послове за потребе функционера града; 
врши пријем  и даје потребна обавештења 
странкама; врши пријем и експедицију поште; 
обавља послове одлагања, чувања и архивирања 
документације; обавља евиденционе и 
документационо-архивске послове од значаја за рад 
функционера града. 
 Води евиденцију о печатима, штамбиљима, 
обавља послове везане за оверу преписа, потписа и 
рукописа и води одговарајуће евиденције прописане 
законом. Обавља и друге послове по налогу 
начелника Општинске управе. 
   Услови: средња стручна спрема, природног 
или друштвеног смера, пет година радног искуства, 
положен испит за рад у органима државне управе 
познавање рада на рачунару. (MS Office пакет и 
интернет). 

 
14. Послови архивара 
Звање: Виши референт                                                                                  
Службеника: 1 
 Опис посла:  води архивске књиге и других 
евиденција о архивираним предметима; 
манипулативни послови преношења решених 
предмета након истека одређеног рока у архивски 
депо; стара се о правилном смештају, чувању и 
предаји архивске грађе и поштовању прописаних 
рокова за архивирање предмета; обавља послове 
излучивања безвредног регистратурског материјала 
и предмета из архивског депоа по протеку рока 
чувања; издаје преписе решења и предмета из 
архиве на реверс; предаје архивске грађе органа 
општине надлежном архиву. 
 Услови: стечено средње образовање 
друштвеног смера у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит, најмање пет 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
15. Послови вођења евиденције, одржавања 
возила и послови возача 
Звање: Намештеник – четврта врста радних 
места                         
Намештеник: 1 
 Опис посла: контролише возила и опрему 
приликом уласка и изласка из гараже; врши пријем 
возила из саобраћаја и издавање возила за саобраћај; 

попуњава путне налоге, издаје гориво, прави 
распоред коришћења возила у складу са примљеним 
захтевима корисника; прима и издаје документацију 
возачима путничких возила; обавља надзор над 
психофизичким стањем возача путничких возила 
(трезвеност, одмореност) и по потреби, непосредну 
контролу алкотестом; контролише путну 
документацију; контролише спољашњи изглед 
возила приликом повратка, односно изласка возила 
из гараже; контролише евентуално оштећење возила 
и информацију о пријави штете од стране возача; 
извештава у случају оштећености возила, на 
предвиђеном формулару који доставља руководиоцу 
Одељења; прави забелешке у путном налогу у 
случају да возило излази са механичким 
оштећењима која не утичу на безбедност саобраћаја; 
одржава возни парк и врши ситније поправке и 
замену резервних делова на моторним возилима; 
уговара поправке возила у овлашћеним сервисним 
радионицама; потписује путни налог о техничкој 
исправности возила.   
 Управља моторним возилом и превози 
путнике за потребе органа општине; стара се о 
техничкој исправности возила којим управља; води 
евиденције о употреби моторног возила и пређеној 
километражи; води евиденције о потрошњи горива и 
мазива; води евиденције о замени делова и гума и 
предаји дотрајалих замењених делова и гума; 
отклања мање кварове на возилу; обавља прање и 
чишћење моторног возила. 
 Услови: стечено средње образовање 
техничког смера у четворогодишњем трајању, 
најмање једна година радног искуства у струци, 
возачка дозвола ''Б'' категорије, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
16.    Послови возача 
Звање: Намештеник  - четврта врста радних 
места                           
Намештеник: 3 
 Опис посла: управља моторним возилом и 
превози путнике за потребе органа општине; стара 
се о техничкој исправности возила којим управља; 
води евиденције о употреби моторног возила и 
пређеној километражи; води евиденције о 
потрошњи горива и мазива; води евиденције о 
замени делова и гума и предаји дотрајалих 
замењених делова и гума; отклања мање кварове на 
возилу; обавља прање и чишћење моторног возила. 
 Услови: стечено средње образовање техниког 
смера у трогодишњем или друштвеног, економског 
или техничког смера у четворогодишњем трајању 
или стечено специјалистичко образовање, најмање 
шест месеци радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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17.    Послови доставе 
Звање: Намештеник - четврта врста радних 
места                            
Намештеник: 3 
 Опис посла: Обавља послове доставе свих 
врста писмена за потребе Општинске управе и 
Скупштине општине, Општинског већа, радних тела 
Скупштине и других органа и организација по 
налогу руководиоца у седишту општине. Преузима 
пошту од ЈП ПТТ  са седиштем у Сурдулици за 
општину и њенее органе, води интерну књигу о 
предатим и преузетим актима достављени личном 
доставом или брзом поштом, као и све остало што је 
у вези са доставом поште у општини и њеним 
органима. Обавља и друге послове по налогу 
начелника Општинске управе. 
 Услови: стечено средње образовање 
друштвеног, економског или природног смера у 
четворогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 
 
18. Послови доставе за Месну канцеларију 
Сувојница 
Звање: Намештеник — пета врста радних места                                   
Намештеник: 1 
 Опис посла: обавља техничке и 
најједноставније пратеће рутинске послове 
разношења и уручивање пошиљки, као и одношење 
службених пошиљки на пошту; доставља позиве, 
решења и друга аката из надлежности органа 
општине, као и материјал за седнице органа 
општине. 
 Услови: стечено образовање за рад у трајању 
од две године, односно основно образовање са 
стеченом или признатом стручном оспособљеношћу 
I или II степена стручне спреме, најмање шест 
месеци радног искуства. 
 
19. Послови пријемне канцеларије 
Звање: Саветник                                                                                            
Службеник: 0 
 Опис посла: Обавља административне и 
техничке послове преузимања службене поште са 
поштанског фаха, као и пријема аката и поднесака за 
експедовање из надлежности органа председника 
општине; евидентира приспелу пошту у 
одговарајуће књиге примљене поште; распоређује и 
доставља акта, предмете, рачуне, службене листове 
и публикације у рад органима општине; води 
одговарајуће књиге за експедовање службене поште 
и врши друге послове, у складу са прописима о 
канцеларијском пословању; обавља 

административне и техничке послове пријема и 
класификације решених предмета, одлагања, 
архивирања и развођења аката; 

Обавља организационе послове за потребе 
председника општине, успоставља телефонске везе-
позиве за председника, учествује у организацији 
пријема гостију код председника општине, упућује 
телеграме пријатељима и сарадницима, одговоран је 
за реализацију послова који се повремено јављају у 
раду председника општине. Води евиденцију 
странака које прима председник општине, прима 
пошту на личност председника и по упутству 
председника исту обрађује, води евиденцију захтева 
странака које се обраћају председнику општине на 
прописаним обрасцима, обрађује и архивира 
предмете и захтеве поднети председнику општине. 
Прати текуће активности председника општине и 
прикупља податке од значаја за рад председника 
општине од свих органа, организација и посебних 
служби, јавних предузећа и јавних служби, 
припрема информације, стручне анализе, мишљења, 
извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале 
за председника општине, врши послове пријема 
странака који се непосредно обраћају председнику 
општине у циљу решавања по њиховим 
представкама, притужбама, захтевима и молбама, 
уноси, обрађује и верификује податке и документа 
настала у раду, припрема годишње извештаје о раду 
предсдника општине. 

 Обавља и друге послове по налогу 
председника општине и налогу начелника 
општинске управе. 
 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије, четворогодишње студије (240 ЕСПБ) или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6. Закона о високом образовању ("Сл.гл. 
РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани 
менаджер, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година проведених у радном односу код 
послодавца, положен испит за рад у органима 
државне управе и познавање рада на рачунару. (MS 
Office пакет и интернет). 
 
6.1.1.2.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И 
ПРИВРЕДУ 
 
20.Руководилац Одељења 
Звање: Самостални саветник 
број службеника: 1 
 Опис посла: Руководи, организује и планира 
рад Одељења, пружа стручна упутства, координира 
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и надзире рад запослених у Одељењу; припрема 
нацрт одлуке о буџету, ребалансу, привременом 
финансирању и завршном рачуну; руководи 
пословима из области планирања, утврђивања, 
контроле и наплате прихода; учествује у анализи 
предлога финансијских планова буџетских 
корисника, врши мониторинг и евалуацију 
финансијских планова по програмској методологији; 
обавештава буџетске кориснике о одобреним 
расположивим апропријацијама; припрема акта за 
промену (преусмеравање) апропријације и 
коришћење буџетске резерве; учествује у изради 
квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре 
на одобрене квоте; предлаже привремену обуставу 
извршења за буџетске кориснике који не поштују 
одобрене квоте и друге прописане норме; разматра 
предлог и доноси план извршења буџета и одлучује 
о захтеву за измену плана; разматра захтеве за 
преузмање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер 
средстава; координира извршавање буџета; одобрава 
контролисане захтеве за плаћање и трансфер 
средстава; оверава дневник и главну књигу; врши 
интерну контролу рачуноводствених исправа и 
предузима остале контролне поступке и процедуре; 
сачињава обједињени ИОС; подноси периодичне 
извештаје Општинском већу; одобрава обрачун 
ревалоризације за откуп станова и одобрени зајам; 
управља преговорима о задуживању; одговоран је за 
рачуноводство зајмова и дугова; врши пласирање 
слободних новчаних средстава и обавештава о томе 
Управу за трезор; отвара подрачуне динарских и 
девизних средстава корисника јавних средстава и 
посебне наменске динарске рачуне корисницима 
јавних средстава и осталим правним лицима и 
другим субјектима; ближе уређује начин коришћења 
средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о 
коришћењу средстава; води списак буџетских 
корисника; обавља послове примене и контроле 
цена услуга јавних предузећа и установа; прати 
спровођење програма јавних предузећа и установа; 
припрема и одобрава извештаје за надлежна 
министарства и органе општине; организује 
припремне радње за спровођење пописа; врши 
израду консолидованог завршног рачуна и 
сравњење пословних књига са добављачима, 
буџетским корисницима и Управом за трезор; 
учествује у припреми аката већег степена 
сложености за потребе органа општине; организује 
јавне расправе и друге облике учешћа јавности у 
поступку припреме нацрта аката и одлука из 
надлежности Одељења; прати спровођење 
општинских одлука из области финансија и покреће 
иницијативе за измену прописа и аката Скупштине 
општине; доноси правилнике, упутства и друга акта 
којима се детаљније уређује поступање запослених 

у Одељењу; управља рачуноводственим 
информационим системом; одговоран је за чување 
пословних књига, рачуноводствених исправа и 
финансијских извештаја и присуствује уништењу 
истих којима је прошао прописани рок чувања; 
утврђује предлог захтева Министарству финансија 
за одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто 
текућих прихода; одобрава потписом по потреби 
решења и друга акта које Одељење доноси у 
управном поступку; стара се о ажурирању пореске 
базе и свеобухватности пореских обвезника; 
преузимању података од других органа, 
организација, установа и нивоа власти; стара се о 
благовременом утврђивању пореских обавеза; 
координира, организује и контролише редовност 
канцеларијске и теренске контроле; предузима мера 
ради наплате пореског дуга; израђује, проверава и 
врши обједињавање локалних пореских извештаја; 
одобрава захтеве за одлагање плаћања пореског дуга 
до одређеног износа; одобрава локална пореска 
управна акта; стара се о ажурности локалног 
пореског књиговодства и евиденција; пружа стручну 
помоћ пореским обвезницима; издаје налоге за 
теренску контролу;  
Прати стање у области привреде и локалног 
економског развоја као и реализацију утврђених 
политика у тим областима и предлаже подстицајне 
мере за њихово унапређење;  припрема нацрте 
закључака и одлука за органе града; припрема 
анализе, информације и извештаје из делокруга 
Одељења; остварује сарадњу са међународним 
организацијама, надлежним установама и 
институцијама на општинском, регионалном и 
републичком нивоу у циљу усаглашавања мерa за 
бржи привредни развој града, као и пословним 
удружењима и удружењима грађана; координира 
послове везане за планирање, припрему и 
реализацију развојних пројеката и капиталних 
инвестиција у области јавне инфраструктуре и 
пружа помоћ Комисији за стратешко планирање; 
остварује сарадњу и координира рад  одељења са 
радом других одељења Општинске управе; прати и 
врши анализу послова везаних за  пољопривреду, 
водопривреду, туризам, као и других послова 
везаних за привреду, израду буџета и билансирање 
буџетских средстава од значаја за развој привреде. 
 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких  наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са  завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 
дипломирани економиста, пет година радног 
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искуства у струци, положен испит за рад у органима 
државне управе и познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 
 
21. Послови  буџета 
Звање: Самостални саветник                                                     
број службеника: 1 

 Опис посла: Обавља најсложеније послове 
буџета. Прикупља податке за израду Одлуке буџета 
општине, предлаже износе апропријација који се 
уносе у нацрт буџета, учествује у припреми буџета. 
Прати наменско коришћење финансијских средстава 
корисника буџета. Води инвестиције које се 
финансирају из буџета општине. Припрема предлог 
Одлуке о привременом финансирању и решења о 
одобрењу средстава из текуће буџетске резерве. Даје 
препоруке корисницима у вези буџета, врши 
сравњење евиденције са корисницима буџета. 
Прима документацију и изводе Управе за трезор, 
контира и књижи сву документацију за буџет, 
саставља завршни рачун буџета и друге извештаје. 
Прати отплате продатих станова и кредита датих за 
стамбену изградњу и врши ревалоризацију рата за 
отплату станова и кредита. Обавља и послове 
аналитичко-материјалног, финансијског 
књиговодства и магацинско књиговодство. 

 Припрема спискове за исплату новчаних 
примања корисника права из борачко-инвалидске 
заштите и кадровачке помоћи. Саставља извештаје о 
утрошеним средствима за поменуте намене. Врши 
ликвидатуру путних налога и прати реализацију 
јавних набавки. 

 Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и по налогу начелника Општинске  
управе. 

Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких  наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са  завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 
дипломирани економиста, пет година радног 
искуства у струци, положен испит за рад у органима 
државне управе и познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
22. Послови трезора 
Звања:Саветник                                                                           
број службеника: 1 

Опис посла: Обавља послове трезора 
прописане законом о буџетском систему и другим 
прописима који уређују буџетски систем, а то су 
финансијско планиране, управљање готовинским 

средствима, контрола расхода и управљање дугом. 
Прати прилив укупних примања и текућих прихода 
на рачуну трезора, као и захтеве за извршење 
укупних издатака и текућих расхода. Анализира 
готовинске токове, план извршења буџета и 
сервисирање дуга, одобрава плаћања на терет 
буџетских средстава. 

Врши пријем и проверу захтева за плаћање, 
врши контролу валидности захтева након провере 
документације – књиговодствених исправа и 
расположивог права за одређену врсту расхода. 
Води регистар захтева и помоћну књигу, води 
главну књигу и помоћне књиге и прати усклађивање 
исте са главном књигом трезора. Саставља 
извештаје. 

 Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и по налогу начелника Општинске  
управе. 

Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких  наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са  завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 
дипломирани економиста, три године радног 
искуства у струци, положен испит за рад у органима 
државне управе и познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
23. Послови обрачуна плате, накнаде и других 
примања изабраних, постављених лица и 
запослених и ангажованих лица 
Звање:Саветник                                                                    
број службеника: 1 
Опис посла: 

-врши обрачун плата запослених у Општинској 
управи као и плате запослених у органима 
општине (Скупштина општине, Председник 
општине и Oпштинско веће); 
-врши обрачун накнаде додатка за рад дужи од 
пуног радног времена, ноћни рад, за рад на дан 
државног и верског празника, накнаде за 
неискоришћени годишњи одмор  због престанка 
радног односа,  накнада за  боловање до 30 дана 
и остала лична примања запослених у органима 
општине; 
-Врши обрачун накнада по уговору о делу, 
уговору о привременим и повремени м 
пословима, уговор о ауторском делу, обрачун  
накнада за вештачење, и осталих накнада; 
-врши обрачун доприноса и пореза на лична  
примања  уз сваки платни списак; 
-врши обрачун накнада одборницима, члановима 
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Општинског већа и радних тела као и других 
накнада; 
-Врши унос обрачунатих плата и накнада 
електронским путем ( ППП ПД); 
-Контира и књижи  обавезе по обрачуну плата, 
исплату плате и трошкове плата и накнада као и 
контирање и књижење благајне; 
-Књижи  сва лична примања запослених у 
картице плата и води евиденцију ефективних 
часова рада запослених  и на основу тих 
података саставља М-4 Образац за сваког 
запосленог  појединачно и даје Потврду 
запосленим и ангажованим лицима  о уплаћеном 
порезу  и  социјаним доприносима на годишњем 
нивоу; 
-води картотеку свих обустава запослених; 
-издаје потврде запосленима  о висини примања 
и даје разне извештаје на захтев Управе за 
Трезор, секретара Скупштине и начелника 
Општинске управе; 
-врши усаглашавање плата свих запослених са 
важећим прописима а о евентуалним 
иступањима обавештава непосредног начелника; 
Доставља документацију припремљену за 
исплату непосредном руководиоцу на потпис. 
Припрема налог за пренос средстава и обавља 
послове електронског плаћања. 
Обавља и друге послове по налогу начелника  
одељења и начелника Општинске управе. 
Услови: Завршене студије другог степена - 

мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких  наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије, основне академске студије, 
четворогодишње студије (240ЕСПБ) или запослени 
са  завршеним најмање четворогодишњим студијама 
у складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 
6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 
76/2005 и 97/2008) - дипломирани економиста, три 
године радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе и познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
24. Послови обрачуна накнада,  других примања 
и исплата према трећим лицима 
Звање:Саветник                                                                                              
број службеника: 1 
 Опис послова: Ради на провери и  обради 
захтева за плаћање  и пренос средстава Удружењима 
грађана, спортским организацијама, верским 
заједницима и  медијима , који се финансирају за 
програме и пројекте по јавном позиву. Врши обради 
и исплату ододбрених захтев за пружење 
једнократне новчане помоћи и разних других 
захтева за социјалну заштиту деце и грађана, 

обрачун и исплату накнаде члановима комисија и 
обраду захтева - обрачун и исплате  накнаде ново 
рођеној деци. 
 Ради на евиденцији, завођењу налога за 
службена путовања у земљи и иностранству у књигу 
евиденције служебних путовања и врши обрачун 
накнаде по истим, уз истовремену проверу 
документације која је потребна да се нађе уз путне 
налоге (за налоге за  службени пут у иностранство: 
одлука, обрачун, решење и пратећа документација 
за исплату).Након извршеног обрачуна накнаде по 
путном налогу, доставља исте на оверу овлашћеним 
лицима органа општине. 
 Прати утрошак погонског горива по 
пређеном километру на основу достављених 
извештаја од стране возача о пређеној километражи 
и утрошеној количини горива, и исти упоређује са 
утврђеним нормативима, и доставља извештај о 
одступањима, непосредном руководиоцу. 
 Ради финансијски део посла из области  
борачко инвалидске заштите, који подразумевају 
обрачун и исплату  корисницима цивилних 
инвалида рата и корисницима борачко – инвалидске 
заштите из средстава Републике Србије (Требовање 
средстава од министарства за рад и исплата по 
требовању средстава), као и ванредне исплате и 
обрачуни по решењима министраства за рад. 
 Ради на пословима финансијско-
материјалног књиговодства. 
 Ради на систематизацији података, потребних 
за израду Информатора о раду, и месечни извештај -  
Регистар запослених. 
 Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и по налогу начелника Општинске управе. 

 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких  наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије, основне академске студије, 
четворогодишње студије (240ЕСПБ) или запослени 
са  завршеним најмање четворогодишњим студијама 
у складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 
6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 
76/2005 и 97/2008) - дипломирани економиста, три 
године радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе и познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).” 

 
25. Послови ликвидатуре 
Звање: Саветник         
број службеника: 1 
 Опис посла: Пријем рачуна и ситуација, 
завођење истих у књигу улазних рачуна  и 
ликвидирање рачуна . Проверавање исправности 
сваког рачуна  са уговорима, (формална и рачунска 
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провера, и провера правилног задужења рачуна у 
Централни регистар фактура) .Свакодневно праћење 
стања обавеза по испостављеним и регистрованим 
рачунима и ситуацијама  у Централом регистру 
фактура, и припрема захтева за плаћање са 
одговарајуће апропријације уз преткодну  проверу  
рачуна са надлежном службом (наручиоцем услуга) 
и добијање сагласности од стане истих, да је 
предметна пословна промена ствано тражена, 
односно, наручена. У вези са тим, ради на 
одобравању и овери  рачуна од стране начелника и 
руководиоца осталих органа општине, попуњавање 
захтева за плаћање, налога за пренос средстава са 
одговарајуће економске класификације и 
пратипозиције буџета и финансијског плана. Врши 
електронско плаћање (реализовање налога преко 
управе за трезор). Контира и књижи обавезе према 
добављачима и измирење обавеза према истим. 
Врши интерни обрачун ПДВ-а , за послове из 
области грађевинарства , и саставља захтев за 
плаћање ове обавезе и на крају врши плаћање ПДВ-
а, по одговарајућим ситуацијама. Проверава податке 
из достављених ИОС-а (извода отворених ставки) 
од старне добављача услуга или радова, и потврђује 
њихову исправност. 
           Ради на провери и  обради захтева за плаћање  
и пренос средстава Удружењима грађана, спортским 
организацијама, верским заједницима и  медијима , 
који се финансирају за програме и пројекте по 
јавном позиву. Такође врши обради и исплату 
ододбрених захтев за пружење једнократне новчане 
помоћи и разних других захтева за социјалну 
заштиту деце и грађана. 
           Ради на евиденцији, тачније завођењу налога 
за службена путовања у земљи и иностранству у 
књигу евиденције служебних путовања и врши 
обрачун накнаде по истим, уз истовремену проверу 
документације која је потребна да се нађе уз путне 
налоге (за налоге за  службени пут у иностранство: 
одлука, обрачун, решење и пратећа документација 
за исплату).Након извршеног обрачуна накнаде по 
путном налогу, доставља исте на оверу овлашћеним 
лицима органа општине. 
                 Прати утрошак погонског горива по 
пређеном километру на основу достављених 
извештаја од стране возача о пређеној километражи 
и утрошеној количини горива, и исти упоређује са 
утврђеним нормативима, и доставља извештај о 
одступањима, непосредном руководиоцу. 
            Ради финансијски део посла из области  
борачко инвалидске заштите, који подразумевају 
обрачун и исплату  корисницима цивилних 
инвалида рата и корисницима борачко – инвалидске 
заштите из средстава Републике Србије (Требовање 
средстава од министарства за рад и исплата по 

требовању средстава), као и ванредне исплате и 
обрачуни по решењима министраства за рад. 
            Ради на пословима финансијско-
материјалног књиговодства. 
            Ради на систематизацији података, потребних 
за израду Информатора о раду, и месечни извештај -  
Регистар запослених. 
          Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и по налогу начелника Општинске управе. 

  Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких  наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије, основне академске студије, 
четворогодишње студије (240ЕСПБ) или запослени 
са  завршеним најмање четворогодишњим студијама 
у складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 
6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 
76/2005 и 97/2008) - дипломирани економиста, три 
године радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе и познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
26. Послови благајне 
Звање:Виши референт                                                         
број службеника: 1 

• Саставља налоге благајне (за наплате и 
исплате); 

• саставља спискове за исплату плата и 
накнада; 

• подиже готовину код Управе за Трезор; 
• Врши исплату накнада за службено путовање 

уз састављање захтева за плаћање; 
• Врши исплату накнаде одборницима, 

члановима општинског већа, радних тела као 
и других накнада ( накнаде комисијама, 
надзор, технички пријем и сл. ); 

• Води дневник благајне; 
• врши одлагање благајне и одлагање 

документације; 
• Помаже у изради обрасца М4 и ППП 

обрасца; 
• Доставља извршиоцу на пословима Трезора 

податке за месечни извештај о платама и 
накнадама за образац (Регистар запослених); 
 

Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и по налогу начелника Општинске управе. 
 Услови: средње четворогодишње образовање 
друштвеног, економског или природног смера, 
положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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27. Послови књиговодства месних заједница, 
општинских фондова и синдиката ООСС 
Општинске управе 
Звање:Виши референт                                                                                  
број службеника: 1 

Врши контирање рачуна свих месних 
заједница, књижи изводе банака и све промене на 
рачунима месних заједница, води синтетичку и 
аналитичку картотеку за месне заједнице, израђује 
периодичне и годишње обрачуне, припрема налоге 
за исплату са рачуна месних заједница и друге 
послове из делокруга месних заједница у области 
финансија, обавља рачуноводствене послове за 
фонд здравства, фонд за развој пољопривреде и 
друге општинске фондове. Обавља финансијско-
књиговодствене послове за фондове и рачуне 
посебних намена, као и финансијско-
књиговодствене послове за ОО савеза синдиката 
Општинске управе. Саставља финансијске 
извештаје за месне заједнице, фондове и синдикат и 
доставља из надлежном органу. Врши усаглашавање 
евиденције месних заједница, фондова и синдиката 
са главном књигом трезора. Учествује у припреми 
буџета у области рада месних заједница, фондова и 
синдиката. 

Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и по налогу начелника Општинске управе. 
Услови: средње четворогодишње образовање 
економског смера, положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 
СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И 

ВОДОПРИВРЕДУ 
 
28. Послови шефа службе за пољопривреду и 
водопривреду 
Звање:Самостални саветник                                                                      
број службеника: 1 
 Опис посла: Руководи радом службе, 
организује и прати континуирано, благовремено и 
ефикасно извршавање послова из делокруга службе 
у складу са прописима. Прати и анализира кретања 
у области пољопривреде и развоја села  и израђује 
потребне извештаје, анализе, програме, 
информације и нацрте општих и посебних аката; 
учествује у припреми нацрта Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града и учествује у реализацији 
активности предвиђених овим Програмом и 
учествује у изради и спровођењу развојних 
пројеката у области руралног и пољопривредног 
развоја града; води управни поступак и одлучује по 
захтевима за промену намене пољопривредног 

земљишта, утврђује накнаду сходно закону и 
учествује у поступку комасације пољопривредног 
земљишта; учествује у изради Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
замљишта;  учествује у раду Комисије за 
утврђивање штете од елементарних непогода,  
Комисије за давање у закуп државног 
пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката 
којим се одлучује о начину коришћења пашњака и 
привођењу пашњака другој култури и стара се о 
њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са 
сузбијањем биљних штеточина и болести ширих 
размера; сарађује са министарством надлежним за 
област пољопривреде и другим стручним службама, 
представницима агробизнис сектора, 
пољопривредним удружењима и другим 
релевантним организацијама и институцијама и 
стара се о благовременом информисању 
пољопривредних произвођача о питањима од 
значаја за ову област. 
 Води поступак и припрема решења за 
издавање водопривредних услова, водопривредних 
сагласности и водопривредних дозвола за изградњу, 
проширење и реконструкцију сеоских водовода. 
Води поступак издавања водопривредних услова за 
сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у 
кориту реке за велику воду и на обали. Припрема 
нацрте одлука за потребе Скупштине и њених 
органа, предлаже мере за решавање одређених 
проблема из области пољопривреде и водопривреде. 
Води поступак за издавање решења о промени 
намене пољопривредног земљишта у државној 
својини. Обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Одељења и начелника Општинске 
управе. 

   Услови: Завршене студије другог степена, 
мастер академске студије стечене на пољу  
техничко-технолошких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008), 
диплпмирани пољопривредни инжењер, три године 
радног искуства у струци, положен испит за рад у 
органима државне управе, познавање рада на 
рачунару. 
 (MS Office пакет и интернет). 
 
29. Стручни и управни послови у области 
водопривреде 
Звање:Млађи саветник                                                       
број службеника: 2 

Води поступак и припрема решења за 
издавање водопривредних услова, водопривредних 
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сагласносоти и водопривредних дозвола за 
изградњу, проширење и реконструкцију сеоских 
водовода. Води поступак за издавање 
водопривредних услова за сађење дрвећа и 
жбунастог биља и њихову сечу у кориту реке за 
велику воду и на обали, за издавање 
водопривредних услова за промену катастарске 
културе земљишта на ерозивним подручјима, за 
издавање водопривредних услова за објекте, осим 
индустријске, чије се отпадне воде испуштају у 
јавну канализацију, води поступак за издавање 
одобрења за употребу објеката и постројења по 
предходно издатој водопривредној дозволи. 
Припрема нацрте одлука за потребе Скупштине и 
њених органа, предлаже мере за решавање 
одређених проблема из области водопривреде.Води 
поступак за издавање решења о промени намене 
пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште и учествује у доношењу плана за уређење 
пољопривредног земљишта у државној својини. 
Обавља и дрге послове по налогу начелника 
Одељења и по налогу начелника Општинске управе. 

   Услови: Завршене студије другог степена, 
мастер академске студије стечене на пољу  
техничко-технолошких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008), 
завршен приправнички стаж или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца, 
положен испит за рад у органима државне управе, 
познавање рада на рачунару. (MS Office пакет и 
интернет). 

 
Служба за економски развој 

 
30.Послови шефа службе                                                                      
број службеника 1 
Звање: Самостални саветник 
 Опис посла: Руководи радом Службе, 
организује и прати континуирано, благовремено и 
ефикасно извршавање послова из делокруга службе 
у складу са прописима. Прати реализацију 
стратешких докумената везано за подстицање и 
усмеравање локалног економског развоја; прати 
домаће и међународне конкурсе; сарађује са 
Националном службом за запошљавање у 
реализацији мера активне политике запошљавања; 
учествује и реализује активности подршке локалној 
пословној заједници за ширење постојећих и 
заснивање нових бизниса; остварује комуникацију 
са надлежним установама и институцијама на 
локалном, регионалном, покрајинском и 

републичком нивоу, привредним субјектима и 
пословним удружењима, невладиним 
организацијама и  донаторима везано за економски 
развој општине. Организује и координира 
активности у циљу промоције вредности и 
принципа функционисања ЕУ;  информише  
руководство општине о ЕУ програмима и току 
преговора за приступање ЕУ; прати прописе ЕУ од 
локалног значаја; прати и прикупља информације о 
новим ЕУ програмима и фондовима важним за 
локалну самоупарву; пружа подршку и координира 
активности за аплицирање код ЕУ фондова; 
анализира и процењује постојеће програме подршке 
ЕУ; идентификује потенцијалне партнере из ЕУ 
ради заједничког учешћа на пројектима; Обавља 
послове на стратешком докуименту општине, 
Акционом плану, ради у регионалним радним 
групама, анализира отворене позиве за конкурисање 
на позиву за пројекте. Ради са заинтересованим 
странама и корисницима пројекта у сврху припреме 
пројекта, ради са партнерима на пројекту. Обавља 
послове консултације са доносиоцима одлука у вези 
са аплицирањем, попуњава буџет пројекта, 
попуњава логички оквир пројекта. Организује 
догађаје на пројекту, комуницира са партнерима и 
донаторима. Припрема и доставља извештаје 
агенцијама, ради на терену са корисницима и 
заинтересованим странама. Прати преглед 
интернета ради изналажења отворених пројеката за 
конкурисање. Комуницира са јавним предузећима и 
установама у вези пројеката. Прикупља и 
прилагођава релевантне информације и податаке од 
значаја за развој Географског Информационог 
Система (ГИС)-а; координира послове уноса 
података са становишта усаглашености 
геореференциране векторске и растерске графике са 
базама података; обавља послове конверзије и 
прилагођавања података за унос у ГИС; прикупља и 
управља подацима из пописа и уписа имовине 
општине; обезбеђује заштиту и интегритет података 
из области ГИС-а и стара се о уредности 
документације; анализира и дефинише додатне 
захтеве у односу на уведена решења система; 
обавља стручне послове праћења рада, стања и 
одржавања ГИС-а и отклањања могућих грешака у 
функционисању програма; даје стручна упутстава, 
врши анализе, упите и коментарише добијене 
резултате; предлаже мера за побољшање и 
унапређење ГИС-а.. 
 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
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95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) - дипл.инж. архитектуре, пет 
година радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
31. Послови израде пројектних предлога, 
економског развоја и европских интеграција 
Звање:Саветник                                                                                              
број службеника: 1 

Опис послa:  анализира, прикупља и обрађује 
информације и податке потребне за израду 
стратешких докумената и израђује прилоге за 
релевантна стратешка документа;  прати 
реализацију стратешких докумената везано за 
подстицање и усмеравање локалног економског 
развоја; обавља послове  прикупљања, обраде и 
анализе података, формирања и ажурирања базе 
података пословних информација од значаја за 
локални економски развој; прати домаће и 
међународне конкурсе, и обавља аналитичко-
оперативне послове који се односе на припрему и 
реализацију развојних пројеката, обезбеђење 
додатних финансијских средстава, помоћ и подршку 
потенцијалним инвеститорима и предузетницима у 
домену улагања и отварања предузећа; сарађује са 
Националном службом за запошљавање у 
реализацији мера активне политике запошљавања; 
учествује и реализује активности подршке локалној 
пословној заједници за ширење постојећих и 
заснивање нових бизниса; обавља послове 
организације и реализације маркетиншко-
промотивних кампања и промоција пословних 
концепата и потенцијала општине за улагања;  
обавља послове у вези са мониторингом и 
евалуацијом спровођења пројеката и припремом 
извештаја о пројектима одрживог економског 
развоја; остварује комуникацију са надлежним 
установама и институцијама на локалном, 
регионалном, покрајинском и републичком нивоу, 
привредним субјектима и пословним удружењима, 
невладиним организацијама и  донаторима везано за 
економски развој општине. Организује и 
координира активности у циљу промоције 
вредности и принципа функционисања ЕУ;  
информише  руководство општине о ЕУ програмима 
и току преговора за приступање ЕУ; прати прописе 
ЕУ од локалног значаја; прати и прикупља 
информације о новим ЕУ програмима и фондовима 
важним за локалну самоупарву; пружа подршку и 
координира активности за аплицирање код ЕУ 
фондова; анализира и процењује постојеће програме 
подршке ЕУ; идентификује потенцијалне партнере 
из ЕУ ради заједничког учешћа на пројектима. 
                Услови: Завршене студије другог степена - 

мастер академске студије стечене на пољу техничко-
техлошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. 
РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани инжењер 
пољопривреде, три године радног искуства у струци 
положен испит за рад у органима државне управе и 
познавање рада на рачунару.  (MS Office пакет и 
интернет). 
 
32. Послови економског развоја 
Звање:Саветник                                                                    
број службеника: 0 

Обавља послове на стратешком докуименту 
општине, Акционом плану, ради у регионалним 
радним групама, анализира отворене позиве за 
конкурисање на позиву за пројекте, ради на 
пословима прикупљања статистичких податка за 
пројектне предлоге. Ради са заинтересованим 
странама и корисницима пројекта у сврху припреме 
пројекта, ради са партнерима на пројекту. Обавља 
послове консултације са доносиоцима одлука у вези 
са аплицирањем, попуњава апликациони формулар, 
попуњава буџет пројекта, попуњава логички оквир 
пројекта, прикупља и прирема документацију за 
аплицирање или потписивање уговора, штампа и 
шаље пројектну документацију, припрема и 
анализира активности на пројекту Припрема и 
доставља извештаје агенцијама, ради на терену са 
корисницима и заинтересованим странама. Прати 
преглед интернета ради изналажења отворених 
пројеката за конкурисање. Комуницира са јавним 
предузећима и установама у вези пројеката, сређује 
документацију. 

 Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Општинске управе. 

    Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 
дипломирани економиста, три године радног 
искуства, положен испит за рад у органима државне 
управе и познавање рада на рачунару. (MS Office 
пакет и интернет). 

 
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
33. Послови шефа службе за јавне набавке 
Звање: Самостални саветник     
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број службеника 0 
 Опис послова: Руководи радом службе, 
организује и прати континуирано, благовремено и 
ефикасно извршавање послова из делокруга службе 
у складу са прописима. Учествује у припреми плана 
јавних набавки и његовом усаглашавању са 
финансијским планом односно одобреним 
расположивим апропријацијама; обавља послове 
спровођења поступака јавних набавки; припрема 
одлуке о покретању поступка јавних набавки; 
предлаже критеријуме за избор најповољније 
понуде; учествује у припреми модела уговора; 
прикупља понуде  у координацији са Комисијом за 
јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне 
набавке када је прописано да је члан службеник за 
јавне набавке; доставља обавештења о додели 
уговора о јавним набавкама свим понуђачима; 
доставља буџетском кориснику примерак одлуке о 
покретању поступка, записник о отварању понуда, 
извештај о стручној оцени понуда, извештај о 
додели уговора и модел уговора понуђача који је 
изабран; учествује у припреми коначних уговора о 
јавним набавкама и копију уговора доставља 
буџетском кориснику; врши објављивање аката на 
порталу јавних набавки; врши проверу и 
испитивање тржишта за предметну јавну набавку; 
припрема извештаје о спроведеним поступцима; 
прима требовања за јавне набавке и упоређује 
требовања са уговорима и спецификацијама; 
комплетира финансијску документацију и доставља 
је ликвидатури; прати извршење јавних набавки у 
складу са закљученим уговорима; води евиденцију о 
јавним набавкама и врши архивирање 
документације; у поступцима јавних набавки 
обавља све административно-техничке послове за 
Комисију; 
Обавља послове бесплатне правне помоћи лицима 
која испуњавају услове из члана 4. а у складу са 
одредбама члана 9.став 4. Закона о бесплатној 
правној помоћи (Службени гласник РС бр.87/2018) 
и који се састоје од пружање правних савета који се 
односе на детаљно објашњење о начину и 
могућности решавања конкретне правне ствари пред 
судом, другим државним органом, односно органом 
јавне власти или у поступку мирног решавања 
спора, а које се односе на право, обавезу или 
интерес корисника бесплатне правне помоћи 
заснован на закону. Састављање поднесака тј. 
Израде писмена којим се покреће поступак пред 
судом, ругим државним органом, односно органом 
јавне власти или које се подноси током већ 
покренутог поступка (састављање тужбе, захтева, 
предлога, молбе, притужбе, приговора, поднесака, 
жалбе и другог правног средства). 

 Услови: Завршене студије другог степена - 

мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 
дипломирани правник, три године радног искуства у 
струци, положен стручни испит за рад у државном 
органу, стручни испит за службеника за јавне 
набавке и познавање рада на рачунару. (MS Office 
пакет и интернет).” 

 
34. Послови службеника за јавне набавке 
Звање: Саветник                                                            
број службеника: 2 
 Опис послова: учествује у припреми плана 
јавних набавки и његовом усаглашавању са 
финансијским планом односно одобреним 
расположивим апропријацијама; обавља послове 
спровођења поступака јавних набавки; припрема 
одлуке о покретању поступка јавних набавки; 
предлаже критеријуме за избор најповољније 
понуде; учествује у припреми модела уговора; 
прикупља понуде  у координацији са Комисијом за 
јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне 
набавке када је прописано да је члан службеник за 
јавне набавке; доставља обавештења о додели 
уговора о јавним набавкама свим понуђачима; 
доставља буџетском кориснику примерак одлуке о 
покретању поступка, записник о отварању понуда, 
извештај о стручној оцени понуда, извештај о 
додели уговора и модел уговора понуђача који је 
изабран; учествује у припреми коначних уговора о 
јавним набавкама и копију уговора доставља 
буџетском кориснику; врши објављивање аката на 
порталу јавних набавки; врши проверу и 
испитивање тржишта за предметну јавну набавку; 
припрема извештаје о спроведеним поступцима; 
прима требовања за јавне набавке и упоређује 
требовања са уговорима и спецификацијама; 
комплетира финансијску документацију и доставља 
је ликвидатури; прати извршење јавних набавки у 
складу са закљученим уговорима; води евиденцију о 
јавним набавкама и врши архивирање 
документације; у поступцима јавних набавки 
обавља све административно-техничке послове за 
Комисију; 
   Услови: Завршене студије другог степена - мастер 
академске студије стечене на пољу друштвено 
хуманистичких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. 
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РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани 
економиста, пет година радног искуства у струци, 
положен стручни испит за рад у државном органу, 
стручни испит за службеника за јавне набавке и 
познавање рада на рачунару. (MS Office пакет и 
интернет). 
 

СЛУЖБА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 
АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 
35. Послови шефа службе 
Звање: Самостални саветник                                                                      
број службеника: 1 

Опис посла: Руководи радом службе, 
организује и прати континуирано, благовремено и 
ефикасно извршавање послова из делокруга службе 
у складу са прописима. Одговоран је за 
благовремено, законито и правилно обављање 
послова из делокруга рада службе. Обавља послове 
контроле законитости и правилности обрачунавања 
локалних јавних прихода, учествује у изради 
методолошких упутства у вези пореске контроле 
локалних јавних прихода и припрема извештаје у 
вези обрачуна, наплате и контроле локалних јавних 
прихода.Пружа стручну помоћ запосленима у 
извршавању најсложенијих послова. води 
првостепени поступак по изјављеним жалбама на 
решења донета у поступку утврђивања локалних 
јавних прихода, обавља и друге правне односно 
управно-правне послове за потребе службе, 
учествује у изради Одлука које се односе на 
утврђивање локалних јавних прихода. 
    Распоређује послове на непосредне извршиоце, 
стара се о благовременој наплати свих прихода 
буџета општине предлаже најбржи и најефикаснији 
начин наплате ненаплаћених буџтских 
прихода.Стара се о ефикасној наплати накнаде за 
коришћење градског грађевинског 
земљишта.Обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Општинске управе. 
        Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени за завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 
дипломирани економиста, пет година радног 
искуства у струци положен испит за рад у органима 
државне управе, познавање рада на рачунару. 
(MS Office пакет и интернет). 
 
36. Послови утврђивања локалних јавних 
прихода, послови пореског инспектора 

канцеларијске контроле 
Звање:Саветник                                                                    
број службеника: 2 
 Опис посла: врши пријем, обраду контролу 
и унос података из пореских пријава; врши 
припреме за благовремено и законито утврђивање 
локалних јавних прихода; припрема порески акт 
којим се установљава појединачна пореска обавеза и 
одређује порески обвезник, пореска основица и 
износ пореске обавезе; предузима радње и 
активности неопходне за утврђивање чињеничног 
стања ради утврђивања локалних јавних прихода; 
одређује исправе и доказе, рок, место и начин 
доставе на увид и проверу ради утврђивања 
чињеничног стања; обавља увиђај ради утврђивања 
или разјашњења чињеница од значаја за 
опорезивање и саставља записник о обављеном 
увиђају са налазима и примедбама пореског 
обвезника, као и разлозима за евенутално одбијање 
потписивања записника; припрема нацрта пореских 
управних аката; израда пореског решења на основу 
података из пословних књига и евиденција пореског 
обвезника, чињеничног стања утврђеног у поступку 
конроле и евиденцијама локалне пореске управе; 
проверава пореску базу пре штампања решења 
локалних јавних прихода; припрема нацрт решења 
локалних јавних прихода; прати достављање 
пореских решења, води евиденцију о току 
достављања и стара се о адекватном припајању 
доказа о достави одговарајућем пореском предмету; 
припрема и доставља јавности оглас којим 
обавештава пореске обвезнике о индексу 
ревалоризације и дану доспећа локалног јавног 
прихода; припрема привремено пореско решење на 
основу до тада утврђеног чињеничног стања и 
пореско решење за коначно утврђивање пореза чиме 
укида привремено решење; пружа стручну помоћ 
пореским обвезницима; израђује  методолошка 
упутстава за утврђивање обавеза по основу 
локалних јавних прихода; подноси захтеве за 
покретање прекршајног поступка за неподношење 
пореске пријаве; припрема симулације и анализе 
које служе за израду одлука које доноси Општинско 
веће и Скупштина општине; припрема извештаје о 
утврђеним локалним јавним приходима. 
 Врши припрему годишњег плана контроле 
водећи рачуна о ефикасности наплате; проверава 
законитост у раду и правилност испуњавања 
пореских обавеза од стране пореских обвезника; 
проверава тачност, потпуност и усклађеност са 
законом, односно другим прописом података 
исказаних у пореској пријави и другим актима 
обвезника упоређивањем са подацима из пореског 
рачуноводства и других службених евиденција које 
води локална пореска управа, нарочито 
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проверавајући математичку тачност, формалну 
исправност и потпуност пореске пријаве и других 
достављених аката; доноси закључак којим налаже 
пореском обвезнику отклањање грешке, односно 
допуну пријаве или другог акта; ажурира базу 
локалних пореских јавних прихода; врши проверу 
исправности књиговодствених докумената пре 
књижења, врши унос (књижење) исправних 
књиговодствених докумената, разматра и припрема 
одговарајући акт по захтеву за повраћај и 
прекњижавање средстава; врши контролу и 
спровођење ручних налога; припрема извештај у 
вези пореског књиговодства, учествује у изради 
пореског завршног рачуна; врши издавање пореских 
уверења о подацима из пореског књиговодства 
локалних јавних прихода; сачињава записник, 
разматра примедбе на записник и сачињава 
допунски записник о контроли; даје обавештења и 
саветује пореске обвезнике; 
      Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) — 
дипломирани економиста,  три године раног 
искуства, положен испит за рад у органима државне 
управе и познавање рада на рачунару.(MS Office 
пакет и интернет). 
 
37. Послови пореске контроле, пореског 
извршитеља и принудне наплате 
Звање: Сарадник                                                                                            
број службеника: 1 
 Опис послова: врши припрему годишњег 
плана контроле водећи рачуна о ефикасности 
наплате; проверава законитост у раду и правилност 
испуњавања пореских обавеза од стране пореских 
обвезника; на основу налога за контролу врши 
теренску контролу у пословним просторијама 
пореског обвезника или на другом месту у 
зависности од предмета контроле; врши послове 
контроле законитости и правилности обрачунавања 
и благовремености плаћања локалних јавних 
прихода; сачињава записник, разматра примедбе на 
записник и сачињава допунски записник о котнроли; 
припрема нацрт решења за отклањање утврђених 
неправилности у поступку контроле, контролише 
подношење пореских пријава за утврђивање 
локалних јавних прихода решењем и учествује у 
изради нацрта пореског решења у теренској 
контроли; учествује у изради методолошких 
упутстава у вези теранске  контроле; учествује у 

опредељивању захтева за израду, измену и допуну 
софтверских подршки за пореску контролу 
локалних јавних прихода, припрема извештаје у 
вези контроле локалних јавних прихода; даје 
обавештења и саветује пореске обвезнике. 
 Учествује у изради планова редовне и 
принудне наплате; спроводи поступак принудне 
наплате; врши увећање пореског дуга на дан почетка 
принудне наплате; прибавља информације о 
покретним стварима и потраживањима пореског 
обвезника; врши упис заложног права у регистре 
заложних права; у поступку одлучивања о одлагању 
плаћања дугованог пореза врши проверу датог 
средства обезбеђења принудне наплате и проверу 
вредности (износа) у односу на висину пореског 
дуга и даје предлог о избору предложених односно 
доступних средстава обезбеђења и проверава доказе 
пореског обвезника да је обезбедио одабрано 
средство обезбеђења; припрема предлог аката 
којима се поништава споразум, односно укида 
решење; и приступа наплати из датог средстава 
обезбеђења слањем обавештења пореском 
обвезнику или принудном наплатом; стара се о томе 
да се одбију евентуални захтеви за одлагање 
плаћања дугованог пореза обвезницима којима су 
поништени споразуми, односно укинута решења; 
даје мишљење на захтев пореског обвезника који је 
закључио уговор о финансијском реструктурирању; 
врши попис покретних ствари и непокретности; 
подноси захтев надлежном суду за доношење 
решења за дозволу уласка у стан или друге 
просторије; прибавља доказ о непокретности које су 
својина пореског обвезника од катастра 
непокретности; подноси захтев за брисање залоге, 
односно хипотеке и обавештава банку и дужника 
пореског обвезника и пореског обвезника о 
престанку важења решења; врши процену 
пописаних ствари, саставља записник о извршеном 
попису и процени и одузима пописане покретне 
ствари; доноси закључак по приговору; обавештава 
потенцијалне власнике; учествује у одређивању 
почетне вредности непокретности, припрема 
решење о утврђеној почетној вредности 
непокретности;  доноси решење по приговору; врши 
заплену непокретности која није уписана у 
одговарајући регистар; учествује у продаји 
непокретности; доноси закључак о одређивању 
начина продаје, припрема оглас о продаји 
непокретности; саставља записник о јавном 
надметању и току непосредне погодбе; припрема 
решење о продаји непокретности; припрема решење 
о преносу непокретности у својину града и 
доставља га пореском обвезнику и катастру 
непокретности; доставља доказ о намирењу 
катастру са налогом да се хипотека брише; 
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обавештава надлежни орган да преузме 
непокретност у државину; пружа стручну помоћ 
пореским обвезницима. Обавља послове из области 
туризма, који се односе на: боравишну таксу и 
праћење прихода од боравишних такси, врши 
категоризацију угоститељских објеката домаће 
радиности врсте кућа, апартмана, соба и сеоско 
туристичких домаћинстава. 

Услови: Високо образовање на основним 
струковним студијама стеченим на пољу друштвено 
хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, или запослени са  завршеним најмање 
трогодишњим  студијама у складу са чланом 127. а у 
вези са чланом 95. став 3.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 
економиста,    три године раног искуства у струци 
положен испит за рад у органима државне управе и 
познавање рада на рачунару.(MS Office пакет и 
интернет). 

 
38.Послови пореског књиговодства, 
извештавања и благајне 
Звање: Млађи саветник                                                                                
број службенка: 1 

Води јединствено пореско књиговодство за 
основне и јавне приходе, евидентира утврђене 
пореске обавезе у пореско књиговодство, књижи 
извршене уплате по основу локалних јавних 
прихода , израђује порески завршни рачун, обрађује 
и саставља информације и извештаје за потребе 
пореске администрације, органа локалне самоуправе 
и других органа. Прати и предлаже начин 
одлучивања по поднетим захтевима за 
прекњижавање и повраћај локалних јавних 
прихода.Прати тачност и ажурност пореског 
књиговодства, обављаја наплату редовних јавних 
прихода.Прима и обрађује захтеве за издавање 
уверења о подацима из пореског књиговодства и 
издаје уверења и обавља све административно-
техничке послове за потребе службе. 

Обавља и друге послове по налогу шефа 
служве, начелника Одељења и начелника 
Општинске управе.        

Услови: Услови: Завршене студије другог 
степена - мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије, основне академске студије, 
четворогодишње студије (240ЕСПБ) или запослени 
са завршеним најмање четворогодишњим студијама 
у складу са чланом 35. и 39.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 73/2018), дипломирани менаджер, положен 
испит за рад у органима државне управе, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца и 
познавање рада на рачунару (МS Office пакет и 
интернет). 

 
39. Послови прекршајног поступка и управно 
правни послови 
Звање: Саветник      
број службеника: 0 
        Опис посла: вођење првостепеног поступка по 
изјављеним жалбама; доноси закључак о 
одбацивању недопуштене, неблаговремене или од 
неовлашћеног лица изјављене жалбе првостепеном 
пореском органу; разматра наводе из жалбе и 
оцењује да ли је жалба оправдана, да ли је  потребно 
спроводити ново утврђивање чињеница, да ли 
спроведени поступак при утврђивању био непотпун; 
по потреби врши измену пореског управног акта; 
стара се о поштовању рокова за одлучивање по 
жалби; доноси закључак о обустављању поступка 
по жалби; доноси закључак о привременом прекиду 
поступка по жалби до решавања претходног питања; 
доставља акта другостепеном пореском органу, 
пореском обвезнику и по потреби суду.   
Учествује у припреми и изради уговора у 
поступцима јавних набавки  и обавља послове у 
вези вођења регистра јавне својине на територији 
општине Сурдулица. 
Обавља послове бесплатне правне помоћи лицима 
која испуњавају услове из члана 4. а у складу са 
одредбом члана 9. став 4.  Закона о бесплатној 
правној помоћи (“Сл. Гласник РС”, бр. 87/2018) и 
који се састоје од пружања правних савета, 
састављања поднесака, заступања и одбране. 
Обавља послове правних савета који се односе на 
детаљно објашњење о начину и могућности 
решавања конкретне правне ствари пред судом, 
другим државним органом, односно органом јавне 
власти или у поступку мирног решавања спора, а 
које се односи на право, обавезу или интерес 
корисника бесплатне правне помоћи заснован на 
закону. Састављање поднеска тј. израде писмена 
којим се покреће поступак пред судом, другим 
државним органом, односно органом јавне власти 
или које се подноси током већ покренутог поступка 
(састављање тужбе, захтева, предлога, молбе, 
притужбе, приговора, поднесака, жалбе и другог 
правног средства). 
                 Услови: Завршене студије другог степена 
- мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени за завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - 
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дипломирани правник, три године радног искуства у 
струци, положен испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару.(MS Office 
пакет и интернет). 

 
6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАМНИЗАМ, СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ  ИМОВИНСКО 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 
40.  Руководилац Одељења 
Звање: Самостални саветник 
број службеника: 1 
   Опис посла: Руководи, организује и планира 
рад Одељења, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о 
законитом, правилном и благовременом обављaњу 
послова у Одељењу; припрема предлоге стратешких 
докумената и прати спровођење стратешко-
планских докумената из делокруга Одељења; 
учествује у дефинисању приоритета за планско 
уређивање на територији јединице локалне 
самоуправе; стара се о унапређењу рада и односа 
према грађанима, предузећима и установама; 
давање одговора, информација и извештаја о 
питањима из рада Одељења; израђује и обезбеђује 
израду нацрта и предлога општих и других аката из 
делокруга Одељења за надлежне органе града; 
учествовање у раду органа општине када се 
разматрају питања из надлежности Одељења; 
учествује у реализацији пројеката од интереса за 
развој општине; припрема акате из делокруга 
одељења; води рачуна о стручном усавршавању и 
оспособљавању запослених; сарађује са другим 
одељењима у општинској управи. 
Стара се о унапређењу функционисања комуналних 
система; даје смернице за израду( или прати) 
програма пословања јавних комуналних предузећа; 
припрема акте за поверавање обављања куманалних 
делатности; рада и односа према грађанима, 
предузећима и установама; припрема одговоре 
анализе, информације и извештаје из делокруга 
Одељења; израђује и обезбеђује израду нацрта и 
предлога општих и других аката из делокруга 
Одељења; предлаже пројекте од интереса за развој 
општине; прати и предлаже унапређење 
функционисања јавних комуналних предузећа и 
комуналних делатности; сарађује са другим 
одељењима у Општинској управи. 
Прати и проучава стање у свим областима 
инспекцијског деловања и даје предлоге за 
предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази 
на терен са инспекторима;  усклађује активности  
инспекцијских служби;  припрема извештаје о раду 
Одељења за Скупштину општине, Општинско веће и 
по потреби за органе аутономне покрајине и 

Републике; припрема анализе, информације и 
извештаје о стању у области инспекцијског надзора 
и предлаже мере за унапређење рада; остварује 
сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, 
правним и физичким лицима у циљу ефикасног 
обављања инпекцијског надзора; утврђује  
оперативне планове рада Одељења и припрема 
одговоре на представке и одборничка питања. 
Обавља послове припреме базе података и апликација 
за коришћење у Географском информационом 
систему, координацију послова на креирању и 
одржавању база података корисника и перманентни 
развој Географског информационог система (ГИС) 
             Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. 
РС", бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани 
архитекта, најмање пет година радног искуства у 
струци, положен испит за рад у органима државне 
управе и познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 
 
41. Послови комуналног инспектора 
Звање: Саветник                                                                   
број службеника: 4 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског 
надзора над применом Закона о трговини, Закона о 
комуналним делатностима, Закон о заштити 
животиња, Закона о ветерини и др.Општинских 
одлука које је донела Скупштина општине 
Сурдулица и других прописа у области комуналне 
хигијене и одржавања чистоће и уређења Сурдулице 
и других насељених места на подручју Сурдулице. 
Контролишу рад јавних предузећа из области 
комуналних делатности у вези спровођења 
општинских Одлука које се односе на одржавање 
чиситоће и других комуналних делатности, хватање 
паса луталица, одржавање хигијене на Власини. 
Воде управни поступак, доносе решења и 
предузимају мере и радње у вршењу надзора. 
Овлашћени су да изричу и наплаћују мандатне казне 
на лицу места у складу са законом и Одлукама 
Скупштине општине, као и да подносе прекршајне 
пријеве пртив лица која не поступају  по решењу 
комуналне инспекције. Врше контролу радног 
времена угоститељских, трговинских и занатских 
објеката и др.   
Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада 
комуналних организација и поступака грађана, 
предузетника и правних лица у погледу придржавања 
закона, других прописа и општих аката; врши надзор 
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над спровођењем прописа који се односе на кориснике 
и даваоце комуналних услуга у погледу услова и 
начина коришћења и давања услуга, уређивања и 
одржавања објеката и јавних површина, прати јавну 
хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, 
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења 
отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном 
енергијом, изношење и депоновање смећа, 
сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске 
услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, 
продају пољопривредних и других производа ван 
пијачног простора, раскопавање улица и других јавних 
површина, лепљење плаката на забрањеним местима 
и друге послове комуналне хигијене; сарађује са 
комуналним редарима у одржавању хигијене у 
општини; припрема решења и стара се о њиховом 
извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима 
мере за уклањање ствари и предмета са јавних 
површина. у “опису послова” службенику са 
положеним посебним стручним испитом за тржишног 
инспектора додаје се:  врши инспекцијски надзор у 
области трговине ван продајног објекта, осим 
даљинске трговине; инспекцијски надзор над 
истицањем и придржавањем радног времена и 
истицањем пословног имена; у складу са 
овлашћењима прегледа пословни простор, односно 
простор у којем се обавља трговинска делатност и 
возила; врши увид у пословне књиге, евиденције, 
исправе, електронске документе као и у другу 
документацију у вези са обављањем трговине; врши 
копирање пословних књига, евиденција, исправа и 
електронских докумената, које су предмет надзора; 
врши  идентификацију лица која обављају трговинску 
делатност, путем увида у личну исправу или другу 
јавну исправу са фотографијом; узима писмене и 
усмене изјаве лица која обављају трговинску 
делатност, односно сведока или службених лица, као и 
да позива ова лица да дају изјаве, о питањима од 
значаја за предмет надзора; фотографише, врши 
видео-снимање простора у којем се врши надзор, 
односно робе и других предмета који су предмет 
надзора;  узима узорке робе и других предмета; 
прикупља податке релевантне за предмет надзора; 
налаже попис робе, односно евиденцију промета; 
предузима друге радње у складу са Законом о 
трговини. 

 Обавља и друге послове по налогу шефа 
инспекције, начелника Одељења и начелника 
Општинске управе. 

  Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу природно 
математичких наука, техничко технолошких наука или 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије 
или запослени са завршеним најмање 

четворогодишњим студијама у складу са чланом 127. а 
у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) , три 
године радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе,  положен испит за 
инспектора, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет) 

 
42. Послови комуналног референта 
Звање:Виши референт                                                              
број службеника: 2 

Опис посла: Врше контролу коришћења и 
одржавања јавних површина и зеленила. Издаје 
налог за уклањање ствари и предмета са јавних 
површина, које су остављене противно прописима 
из општинских Одлука о комуналним делатностима. 
Врши надзор над спровођење Одлука о комуналном 
уређењу и хигијени на територији општине, Одлуке 
о радном времену угостититељских, трговинских и 
занатских објеката, Одлуке о држању домаћих 
животиња, Одлуке о постављању монтажних 
објеката на јавним површинама, сезонских 
мобилијара и покретних тезги, Одлуке о одржавању 
фасада и спољних делова зграде, Одлуке о 
комуналној хигијени и заштити подручја посебне 
намене – Власина. Прати спровођење Одлуке о 
водоводу и канализацији, врше контролу раног 
времена, а решења доносе комунални инспектори. 

У поступку вршења надзора сачињава 
записник, налаже мере и о томе обавештава 
комуналног инспектора и шефа општинске 
инспекције, ради доношења решења, спровођење 
извршења и подношење одговарајућих пријава. 

Обавља и друге послове по налогу шефа 
општинске инспекције, начелника Одељења и 
начелника Општинске управе. 

  Услови: Средња стручна спрема природног 
смера,  пет година радног искуства, положен испит за 
рад у органима државне управе и познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
43. Послови инспектора за друмски саобраћај 
Звање: Саветник                                                                        
број службеника: 1 
            Опис посла:  врши инспекцијски надзор над 
законитошћу у обављању друмског локалног 
превоза и то: ванлинијског превоза путника, 
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за 
сопствене потребе лица и ствари и аутотакси 
превоза; прегледа возила и контролише потребну 
документацију за возила, прегледа аутобуска 
стајалишта, контролише важеће редове вожње, 
уговоре о ванлинијском превозу са списком 
путника, отпремнице и спискове радника у превозу 
за сопствене потребе; утврђује идентитет 
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превозника, возног особља и других одговорних 
лица за обављање превоза, као и надзор над 
применом општинских одлука у којима се регулише 
превоз у друмском саобраћају; сачињава записнике 
о увиђају и саслушању странака;  предузима 
управне мере за које је законом овлашћен; доноси 
решење и и стара се о њиховом спровођењу; 
подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка и пријаве за привредни преступ; сарађује 
са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег 
вршења надзора; ради извештаје за Скупштину 
општине, Општинско веће и надлежне републичке 
органе; по потреби врши инспекцијски надзор над 
извршавањем закона и других прописа на 
одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији 
локалних и некатегорисаних путева, надзор над 
применом општинских одлука у којима се регулише 
саобраћај и саобраћајна сигнализација;  издаје 
дозволе за вршење истовара и утовара робе из 
моторних возила. 
 Проверава радну, техничку и другу 
документацију за изградњу, реконструкцију и 
одржавање општинских и некатегорисаних путева, 
испуњеност услова прописаних за лица која врше 
послове пројектовања, техничке контроле, 
руковођења извођењем радова, стање општинских и 
некатегорисаних путева, правилно одржавање 
општинских путева, услове одвијања саобраћаја, да 
ли   се радови изводе у складу са техничком 
документацијом, да ли постоји употребна дозвола за 
коришћење општинских путева, да ли се ванредни 
превоз врши са посебном дозволом и друге послове 
утврђене Законом о јавним путевима.Врши 
контролу ванредног превоза, искључује из 
саобраћаја возила којима се обавља ванредни превоз 
без потребне дозволе, одређује место паркирања 
овог возила до прибављања дозволе, на предлог 
управљача пута ограничава коришћење јавног пута 
ако је јавни пут у таквом стању да саобраћај није 
могућ или је могућ саобраћај појединих врста 
возила, забрањује саобраћај и  предлаже органу за 
техничко регулисање саобраћаја  забрану саобраћаја 
или саобраћај одређене врсте возила на јавном путу, 
његовом делу или путном објекту ради одржавања 
спортских или других манифестација ако је могуће 
преусмеравање саобраћаја. 
 Забрањује извођење радова, који се не односе 
на текуће одрћжвање пута, реконструкцију и 
изградњу,   налаже рушење и уклањање објекта на 
путу и путном појасу. 
Подноси прекршајне пријаве, пријаве за привредни 
преступ и кривичне пријаве надлежним органима из 
ове области. 

Обавља и послове спровођења мера заштите 
од пожара утврђене законом и другим општим 

актима, сарађује са надлежним органима из ове 
области, обавља непосредну контролу спровођења 
утврђених или предложених мера заштите од 
пожара, налаже одговорном лицу хитно отклањање 
недостатака или забрану рада, врши периодичне 
обиласке главног објекта и помоћних објеката, стара 
се о уредном вођењу евиденције из области заштите 
од пожара, спроводи план обуке запослених из 
области заштите од пожара, контролише исправност 
противпожарних апарата (врме пуњења) и врши 
друге активности прописане законом и 
правилницима из ове области. Обавља послове 
безбедности и здравља на раду у Општинској 
управи у складу са Законом о безбедности и 
здравља на раду, израђује предлог нормативних 
аката из ове области, предузима одговарајуће мере 
из оквира своје надлежности у  овој области а све у 
складу са законом. 

Обавља послове инспекцијског надзора над 
применом Закона о трговини, Закона о комуналним 
делатностима, Закон о заштити животиња, Закона о 
ветерини и др.Општинских 

 
одлука које је донела Скупштина општине 
Сурдулица и других прописа у области комуналне 
хигијене и одржавања чистоће и уређења Сурдулице 
и других насељених места на подручју Сурдулице. 
Контролишу рад јавних предузећа из области 
комуналних делатности у вези спровођења 
општинских Одлука које се односе на одржавање 
чиситоће и других комуналних делатности, хватање 
паса луталица, одржавање хигијене на Власини. 
Воде управни поступак, доносе решења и 
предузимају мере и радње у вршењу надзора. 
Овлашћени су да изричу и наплаћују мандатне казне 
на лицу места у складу са законом и Одлукама 
Скупштине општине, као и да подносе прекршајне 
пријеве пртив лица која не поступају  по решењу 
комуналне инспекције. Врше контролу радног 
времена угоститељских, трговинских и занатских 
објеката и др.   
Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада 
комуналних организација и поступака грађана, 
предузетника и правних лица у погледу придржавања 
закона, других прописа и општих аката; врши надзор 
над спровођењем прописа који се односе на кориснике 
и даваоце комуналних услуга у погледу услова и 
начина коришћења и давања услуга, уређивања и 
одржавања објеката и јавних површина, прати јавну 
хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, 
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења 
отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном 
енергијом, изношење и депоновање смећа, 
сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске 
услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, 
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продају пољопривредних и других производа ван 
пијачног простора, раскопавање улица и других јавних 
површина, лепљење плаката на забрањеним местима 
и друге послове комуналне хигијене; сарађује са 
комуналним редарима у одржавању хигијене у 
општини; припрема решења и стара се о њиховом 
извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима 
мере за уклањање ствари и предмета са јавних 
површина. 

 Обавља и друге послове по налогу шефа 
инспекције, начелника Одељења и начелника 
Општинске управе. 
 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) - специјалиста струковни 
инжењер саобраћаја, три година радног искуства у 
струци, положен испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 
 
44. Послови техничког регулисања саобраћаја 
Звање: Саветник                                                                                                   
број службеника: 1 

Опис посла: Води поступак за доношење 
решења којим се налаже управљачу пута 
постављање, замена допуњавање и обнављање 
саобраћајне сигнализације, даје саглсност о 
усклађености пројекта са утврђеним режимом 
саобраћаја. опреме пута и објеката и опреме за 
заштиту пута и саобраћаја, забрањује саобраћај или 
саобраћај одређене врсте возила на општинском 
путу, његовом делу или путном објекту ако се 
општински пут налази у таквом стању да се на њему 
неможе одвијати саобраћај или се неможе одвијати 
саобраћај одређене врсте возила ради 
реконструкције и одржавање општинског пута и у 
другим Законом предвиђеним случајевима и то 
приврермено или стално, оверава техничку 
документацију за радове на ојачању, на 
рехабилитацији и појачаном одржавању 
општинских путевима и улицама. Образује комисију 
за технички преглед изведених радова на 
периодичном одржавању општинског пута и издаје 
акт о пријему тих радова. Води поступак у циљу 
доношења решења за преусмеравање саобраћаја у 
околним улицама, врши техничко регулисање 
саобраћаја на  општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама. 

Региструје и оверава ред вожње за градски и 
приградски превоз. Издаје такси дозволе за возило и 

допунске такси дозволе за запослене. 
  Обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Општинске управе. 

Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени за завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) - специјалиста струковни 
инжењер саобраћаја, најмање три године радног 
искуства у струци, положен испит за рад у орган 
државне управе и познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 
45. Послови инспектора за заштиту животне 
средине 
Звање:Саветник                                                                         
број службеника: 1 
Опис посла:  врши надзор над применом Закона о 
заштити животне средине, Закона о поступању са 
отпадним материјама, Закона о процени утицаја на 
животну средину, Закона о интегрисаном спречавању 
и контроли загађивања животне средине и учествује у 
изради програма Фонда за екологију; припрема 
решења, налаже мере и стара се за њихово 
спровођење; подноси захтеве за покретање 
прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и 
пријаве за привредни преступ;  сарађује са 
републичким инспекцијама и другим органима и 
организацијама у циљу ефикаснијег обављања 
инспекцијског надзора; води прописане евиденције за 
рад инспекције;  припрема  извештаје за Скупштину 
општине, Општинско веће и надлежне органе 
аутономне покрајине и органе Републикње; обавља и 
друге послове утврђене законом. 
 Врши послове Општинске управе који се 
односе на старање о спровођењу система заштите и 
унапређивања животне средине и одређивању мера 
и поступака заштите од штетних утицаја делатности 
на животну средину,                            Врши  
инспекцијски  надзор  у  области  заштите  животне 
средине.  У  области  заштите  ваздуха  од  загађења,  
налаже  предузимање  мера  у смислу  смањивања  
емисије  опасних  и  штетних  материја.  Припрема  
предлоге  за обављање преко средстава 
информисања података о квалитету ваздуха. 
Учествује у припреми предлога за побољшање 
квалитета ваздуха. О утврђеном стању сачињава 
записник  и  налаже  предузимање  одговарајућих  
мера предузимање мера заштите ваздуха и 
земљишта од загађивања, заштите од буке на 
територији Општине, у стамбеним, занатским и 
комуналним објектима,а ради утврђивања 
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испуњености прописаних услова з.жив.сред. за 
почетак обављања делатности радњи и предузећа ,  
У  области  заштите  од  буке налаже власницима 
односно корисницима извора буке мерења у свим 
случајевима када се посумља да је  ниво буке изнад 
дозвољене. Утврђује поседовање исправа о нивоу 
буке, извора буке и поседовање упутства о мерама 
заштите за изворе буке у промету. У случају 
прекорачења нивоа буке налаже предузимање мера 
заштите од буке односно забране коришћења извора 
буке у складу са Законским овлашћењима. 
предузимање законом предвиђених мера и радњи 
заштите од нејонизујућих зрачења, и предузимање 
свих потребних мера и радњи из области заштите 
животне средине и друге послове предвиђене 
законом и прописима донетим на основу закона и 
одлука Скупштине Општине; врши надзор над 
активностима сакупљања и транспорта инертног и 
неопасног отпада, као и привременог складиштења 
инертног и неопасног отпада на локацији 
произвођача, односно власника отпада; утврђује 
испуњеност услова и спровођење мера утврђених у 
одлуци о давању сагласности на студију о процени 
утицаја на животну средину; контролише примену 
Закона о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине; врши и инспекцијски 
надзор на заштићеним подручјима које проглашава 
надлежни орган јединице локалне самоуправе; 
доноси решења и закључке, подноси захтеве за 
покретање прекршајног поступка, подноси пријаве 
за покретање поступка за привредни преступ и 
подноси кривичне пријаве; учествује у припреми 
информација за државне органе и медије, поступа 
по пријавама и извештајима о предузетим мерама; 
утврђује да ли се управљање природним ресурсима 
врши према стратешким документима у складу са 
законом; контролише да ли се спроводе мере и 
услови заштите животне средине у планирању и 
изградњи. 

Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Општинске управе. 
Услови: Завршене студије другог степена - мастер 
академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) — дипломирани инжењер 
заштите животне средине, најмање три  године радног 
искуства у струци, положен испит за рад у органима 
државне управе, положен испит за инспектора, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
 

46. Послови процене утицаја, праћење стања,  
заштита и унапређење животне средине 
Звање: Саветник                                                                        
број службеника: 1 
 Води поступак процене утицаја на животну 
средину за пројекте за које одобрење за изградњу 
издаје надлежни општински орган, води поступак у 
вези доношења одлуке о садржају и обима студије о 
процени утицаја на животну средину, о давању 
сагласности на студију о процени утицаја или 
одбијању захтева о давању сагласности на ову 
студију, води поступак у вези одлучивања о изради 
нове студије о процени утицаја или ажурирања 
постојеће студије, на основу спроведеног поступка и 
извештаја техничке комисије, ставља на увид 
комплетну документацију о спроведеном поступку 
процене утицаја заинтересованим органима и 
организацијама и представницима јавности. 
Организује и спроводи презентације и јавне 
расправе о пројекту и студиј, о донетим одлукама 
обавештава јавност на начин прописан законом, 
води евиденцију о спроведеним поступцима и 
донетим одлукама као и јавну књигу. 

Даје мишљења у поступку процене утицаја на 
животну средину за пројекте који се реализују на 
територији општине а који спроводи други 
надлежни орган. 

Води поступак утврђивања услова и мера 
заштита животне средине у поступку доношења 
просторних и урбанистичких планова, води 
поступак вршења процене утицаја одређених 
планова и програма на животну средину (стратешка 
процена) у току поступка припреме и усвајање 
планова у области просторног и урбанистичког 
планирања или коришћења земљишта, 
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, 
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања 
отпадом, управљањем водама, телекомуникацијма, 
туризма, очувања природних станишта и дивље 
флоре и фауне, којима се даје сагласност на 
извештај о стратешкој процени утицаја одређених 
планова и програма на животну средину. 

Опис посла: Води поступак на издавања 
интегралне дозволе за постројење и активности које 
могу имати негативне утицаје на здравље људи и 
животну средину и материјална добра за која 
дозволу и одобрења за изградњу, почетак рада 
односно извођење или обављање активности издаје 
општински орган, води регистар издатих 
дозвола.рши израду и реализацију акционих и 
санационих планова и програма и пројеката у 
обалсти животне средине, врши континуалну 
контролу и праћење стања животне средине 
(мониторинг) на територији града у свим областима 
животне средине, доноси програм заштите животне 
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средине као и програм мониторинга ради праћења 
промена и преузимања мера заштите животне 
средине и води локални регистар извора загађивања 
животне средине, израђује извештаје о стању 
животне средине и подноси Скупштини на усвајање. 
Информише јавност о стању и квалитетност 
животне средине, предлаже Скупштини годишњи 
програм Фонда за заштиту животне средине и стара 
се о његовом спровођењу. 

Утврђује мере и услове заштите од буке, 
односно звучне заштите у плановима, програмима и 
пројектима укључујући и оне на које даје сагласност 
у поступку стратешке процене и процене утицаја на 
заштиту животне средине односно поступку 
издавања интегрисане дозволе, врши акустично 
зонирање, учествује у доношењу локалног акционог 
плана заштите од буке, врши информисаност 
јавности о буци у складу са законом. 
Доставља податке о квалитету ваздуха 
Министарству, Агенцији за заштиту животне 
средине и средствима јавног информисања, 
организује додатна и ванредна мерења квалитета 
ваздуха, учествује у доношењу краткорочних 
акционих планова ради заштитите здравља људи и 
животне средине у складу са Законом о заштити 
ваздуха, налаже оператору изради плана о смањењу 
емисија из стационарних извора и даје сагласност 
на план, издаје дозволу за рад за новоизграђене и 
реконструисане стационарне изворе загађивања 
ваздуха.Учествује у изради локалног плана 
управљања отпадом, стара се о његовом 
спровођењу, извештава о реализацији извештај 
доставља Министарству и Агенцији. Организује и 
спроводи управљањем комуналним односно 
инертним и неопасним отпадом на својој 
територији, издаје дозволе за сакупљање и 
транспорт инертног и неопасног отпада и издаје 
дозволе за привремено складиштење инертног и 
неопасног отпада. Води регистар издатих дозвола и 
доставља га Агенцији.   
 Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Општинске управе. 
 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. 
РС", бр. 76/2005 и 97/2008) — дипломирани 
инжењер заштите животне средине, најмање три 
године радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 

СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ 
47. Послови шефа службе 
Звање: Самостални саветник                                                 
број службеника: 1 
 Опис посла: Обавља послове обједињене 
процедуре издавања грађевинске и употребне 
дозволе, обавља послове руководиоца у обједињеној 
процедури и одговоран је за ефикасно спровођење 
обједињене процедуре, израђује решења о 
грађевинској дозволи за изградњу, доградњу, 
надградњу објеката, потврђују техничку 
документацију, израђује решења о употребној 
дозволи објеката, издаје решења о одобравању 
радова на реконструкцији објеката, инвестиционом 
одржавању објеката, санацији и уклањању препрека 
за особе са инвалидитетом, адаптацији објеката и 
промени намене објеката, а све у складу са чл. 145. 
Закона о планирању и изградњи. 
 Проверава испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву за издавање локацијских 
услова, грађевинске дозволе, привремене 
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 
радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 
завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве 
завршетка израде темеља, вршење контроле 
усклађености података наведених у изводу из 
пројекта за грађевинску дозволу са издатим 
локацијским условима; контролише усклађеност 
идејног решења са законом, правилницима и 
планским документом; врши контролу усклађености 
идејног пројекта са законом, правилником, 
планским документом и локацијским условима 
уколико су издати; израђује нацрте локацијских 
услова, контролише поднету документацију уз 
захтев за измену решења о грађевинској дозволи и 
измену локацијских услова; контролише техничке 
документације поднете уз захтев за издавање 
привремене грађевинске дозволе; учетвује у изради 
анализа, информација и извештаја из свог делокруга 
рада; прибавља препис листа непокретности и 
копије плана од надлежне службе РГЗ, услове за 
пројектовање и прикључење од имаоца јавних 
овлашћења, податке о висини доприноса за уређење 
грађевинског земљишта и неопходну документацију 
по службеној дужности; контролише усклађеност 
изграђених темеља са издатом грађевинском 
дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о 
завршетку израде темеља, прибавља податке о 
висини доприноса за уређење грађевинског 
земљишта; остварује сарадњу са јавним 
предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења; 
контролише Идејно решење код потврђивања 
Урбанистичког пројекта, идентификације 
катастарских парцела и обухвата граница истих на 
основу података из катастарских и других планова; 
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учествује у поступку потврђивања урбанистичких 
пројеката; контролише усклађеност са законом, 
планом и подзаконским актима и потврђује пројекте 
парцелације и препарцелације; издаје уверење да се 
катастарска парцела налази или не налази у 
границама грађевинског реона. 
 Покреће поступак озакоњења по службеној 
дужности обавештава странке о документацији 
неопходној за спровођење поступка озакоњења, 
прибавља сагласности за озакоњење објекта од 
управљача јавног добра, односно организације 
надлежне за заштиту природних, односно културних 
добара, као и од других институција чија сагласност 
је неопходна за окончање поступка озакоњења; 
спроводи поступак озакоњења у складу са законом, 
издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 
обавештења надлежним органима о поднетим 
захтевима; води ажурну евиденцију о кретању 
предмета од подношења захтева до архивирања; 
доставља правоснажна решења о озакоњењу 
Републичком геодетском заводу - служби за катастар 
непокретности и грађевинској инспекцији; води 
првостепени управни поступак; контролише да ли 
су решени  имовинско-правних односи; израђује 
нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 
закључака које доноси у току поступка озакоњења; 
припрема извештаје о броју поднетих и решених 
предмета као и извештаје везане за озакоњење 
објеката; израђује потребне информације, анализе и 
извештаје; објављује списак донетих решења на 
интернет страници надлежног органа. 
провераве испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву за издавање локацијских 
услова, грађевинске дозволе, привремене 
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 
радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 
завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве 
завршетка израде темеља,  израђивање нацрта 
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 
радова и употребне дозволе; учествује у изради 
анализа, информација и извештаја из свог делокруга 
рада, проверава испуњеност имовинско-правних 
услова за издавање грађевинске дозволе; објављује 
на интернет страни надлежног органа закључке о 
одбацивању захтева; води првостепени управни 
поступак, прослеђује потврде Комисије за технички 
преглед објекта о пуштању објекта у пробни рад 
грађевинској инспекцији; издаје уверења о старости 
објеката и уверења о етажирању посебних делова 
објеката, потврде да је издата грађевинска и 
употребна дозвола за објекат, ставља клаузулу 
правоснажности, прослеђује Пројекат за извођење и 
Главни пројекат заштите од пожара на сагласност 
МУП-у, сектору противпожарне заштите; прибавља 
податке о висини доприноса за уређење 

грађевинског земљишта,  иницира подношење 
пријаве за привредни преступ, односно прекршајне 
пријаве, против  имаоца јавних овлашћења и 
одговорног лица имаоца јавних овлашћења и 
предузима друге неопходне радње за несметано и 
правилно функционисање Регистра; води 
првостепени управни поступак, доставља 
правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ 
Служби за катастар непокретности; издаје потврде и 
уверења  на захтев старнке; припрема предлог 
одлука из области урабнизма и усаглашава са 
законима, израђује потврду о пријави радова 
инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; 
обавештава инвеститора уколико нису испуњени 
законски услови за подношење пријаве радова. 
 Спроводи поступк озакоњења, прибавља 
сагласности за озакоњење објекта од управљача 
јавног добра, односно организације надлежне за 
заштиту природних, односно културних добара, као 
и од других институција чија сагласност је 
неопходна за окончање поступка озакоњења; 
спроводи поступак озакоњења у складу са законом, 
издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 
обавештења надлежним органима о поднетим 
захтевима; води ажурну евиденцију о кретању 
предмета од подношења захтева до архивирања; 
доставља правоснажна решења о озакоњењу 
Републичком геодетском заводу - служби за 
катастар непокретности и грађевинској инспекцији; 
води првостепени управни поступак; контролише да 
ли су решени  имовинско-правних односи; израђује 
нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 
закључака које доноси у току поступка озакоњења; 
припрема извештаје о броју поднетих и решених 
предмета као и извештаје везане за озакоњење 
објеката; израђује потребне информације, анализе и 
извештаје; објављује списак донетих решења на 
интернет страници надлежног органа. 
 Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Општинске управе. 
Услови: Завршене студије другог степена - мастер 
академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) — дипломирани инжењер 
грађевине, пет година радног искуства, положен 
исипит за рад у органима државне управе, познавање 
рада на рачунару  (MS Office пакет и интернет). 
 
48. Послови грађевинарства и послови 
регистратора у обједињеној процедури 
Звање:Саветник                                                                         
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број службеника: 0 
  Опис посла: Обавља послове обједињене 
процедуре издавања грађевинске и употребне 
дозволе. Обавља послове регистратора обједињене 
процедуре (електронска база података) која база 
садржи податке о сваком појединачном предмету, 
акту надлежног органа, податке о документацији 
која је прибављена и приложена у поступку 
обједињене процедуре, која је јавно доступна. Води 
Регистар обједињених процедура, омогућава 
доступности података о току сваког појединачног 
предмета, објављивање локацијских услова, 
грађевинске и употребне дозволе, као и решења у 
електронском облику путем интернета; омогућава 
Централној евиденцији преузимање података, аката 
и документације садржане у Регистру;  иницира 
подношење пријаве за привредни преступ, односно 
прекршајне пријаве, против  имаоца јавних 
овлашћења и одговорног лица имаоца јавних 
овлашћења и предузима друге неопходне радње за 
несметано и правилно функционисање Регистра; 
Израђујe решења о грађевинској дозволи за 
изградњу, доградњу, надградњу објеката, потврђују 
техничку документацију, израђује решења о 
употребној дозволи објеката, издаје решења о 
одобравању радова на реконструкцији објеката, 
инвестиционом одржавању објеката, санацији и 
уклањању препрека за особе са инвалидитетом, 
адаптацији објеката и промени наменне објеката, а 
све у складу са чл.145. Закона о планирању и 
изградњи 

Издаје уверења о степену изграђености 
објекта, обрађује и доставља жалбе другостепеном 
органу и израђује нацрте закључака у области 
управног поступка.У поступку легализације по 
извршеном увиду на лице места сачињавају 
записник ради утврђивања испуњености услова за 
легализацију, припремају обавештење о 
испуњености услова у вези пријаве објекта у 
поступку легализације, израђују решења о 
грађевинској дозволи у поступику легализације, 
воде поступак и израђује решења о грађевинској и 
употребној дозволи у поступку легализације и у 
случају да непостоји могућност за легализацију 
доносе решења о одбијању захтева за легализацију. 
Припремају и достављају месечни и годишњи 
извештај републичком заводу за статистику. 
 Спроводи поступк озакоњења, прибавља 
сагласности за озакоњење објекта од управљача 
јавног добра, односно организације надлежне за 
заштиту природних, односно културних добара, као 
и од других институција чија сагласност је 
неопходна за окончање поступка озакоњења; 
спроводи поступак озакоњења у складу са законом, 
издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 

обавештења надлежним органима о поднетим 
захтевима; води ажурну евиденцију о кретању 
предмета од подношења захтева до архивирања; 
доставља правоснажна решења о озакоњењу 
Републичком геодетском заводу - служби за катастар 
непокретности и грађевинској инспекцији; води 
првостепени управни поступак; контролише да ли 
су решени  имовинско-правних односи; израђује 
нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 
закључака које доноси у току поступка озакоњења; 
припрема извештаје о броју поднетих и решених 
предмета као и извештаје везане за озакоњење 
објеката; израђује потребне информације, анализе и 
извештаје; објављује списак донетих решења на 
интернет страници надлежног органа. 
провераве испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву за издавање локацијских 
услова, грађевинске дозволе, привремене 
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 
радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 
завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве 
завршетка израде темеља,  израђивање нацрта 
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 
радова и употребне дозволе; учествује у изради 
анализа, информација и извештаја из свог делокруга 
рада, проверава испуњеност имовинско-правних 
услова за издавање грађевинске дозволе; објављује 
на интернет страни надлежног органа закључке о 
одбацивању захтева; води првостепени управни 
поступак, прослеђује потврде Комисије за технички 
преглед објекта о пуштању објекта у пробни рад 
грађевинској инспекцији; издаје уверења о старости 
објеката и уверења о етажирању посебних делова 
објеката, потврде да је издата грађевинска и 
употребна дозвола за објекат, ставља клаузулу 
правоснажности, прослеђује Пројекат за извођење и 
Главни пројекат заштите од пожара на сагласност 
МУП-у, сектору противпожарне заштите; прибавља 
податке о висини доприноса за уређење 
грађевинског земљишта,  иницира подношење 
пријаве за привредни преступ, односно прекршајне 
пријаве, против  имаоца јавних овлашћења и 
одговорног лица имаоца јавних овлашћења и 
предузима друге неопходне радње за несметано и 
правилно функционисање Регистра; води 
првостепени управни поступак, доставља 
правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ 
Служби за катастар непокретности; издаје потврде и 
уверења  на захтев старнке; припрема предлог 
одлука из области урабнизма и усаглашава са 
законима, израђује потврду о пријави радова 
инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; 
обавештава инвеститора уколико нису испуњени 
законски услови за подношење пријаве радова. 
 Спроводи поступк озакоњења, прибавља 
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сагласности за озакоњење објекта од управљача 
јавног добра, односно организације надлежне за 
заштиту природних, односно културних добара, као 
и од других институција чија сагласност је 
неопходна за окончање поступка озакоњења; 
спроводи поступак озакоњења у складу са законом, 
издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 
обавештења надлежним органима о поднетим 
захтевима; води ажурну евиденцију о кретању 
предмета од подношења захтева до архивирања; 
доставља правоснажна решења о озакоњењу 
Републичком геодетском заводу - служби за катастар 
непокретности и грађевинској инспекцији; води 
првостепени управни поступак; контролише да ли 
су решени  имовинско-правних односи; израђује 
нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 
закључака које доноси у току поступка озакоњења; 
припрема извештаје о броју поднетих и решених 
предмета као и извештаје везане за озакоњење 
објеката; израђује потребне информације, анализе и 
извештаје; објављује списак донетих решења на 
интернет страници надлежног органа. 
Обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Општинске управе. 
 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) — дипломирани инжењер 
архитектуре, три године радног искуства, положен 
исипит за рад у органима државне управе, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
49. Послови грађевинске инспекције 
Звање: Саветник                                                                                            
број службеника: 2 Опис посла:  врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи  и других прописа и општих 
аката, стандарда, техничких норматива и норми 
квалитета, који се односе на пројектовање, грађење 
и реконструкцију објеката; врши надзор над 
извођењем појединих грађевинских радова на тим 
објектима; контролу грађења објеката на прописан 
начин; припрема решења и налаже мере и стара се 
за њихово спровођење; сачињава записник о 
уклањању објекта односно његовог дела који 
доставља органу надлежном за послове катастра 
непокретности; подноси захтеве за покретање 
прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и 
пријаве за привредне преступе; сарађује са 
републичким инспекцијама, комуналном полицијом 
и другим органима и организацијама у циљу 

ефикаснијег обављања надзора; води евиденције 
прописане за грађевинску инспекцију; припрема 
извештаје за Скупштину општине, Општинско веће 
и надлежне републичке органе; прикупља податке и 
прати и анализира стање у области свог делокруга.  
Сарађује са републичким инспекцијама, комуналном 
полицијом и другим органима и организацијама у 
циљу ефикаснијег обављања надзораи са; води 
евиденције прописане за грађевинску инспекцију, 
ради извештаје за Скупштину општине, Општинско 
веће и надлежне републичке органе. 

Врше послове инспекцијског надзора над 
изградњом објеката за које грађевинску дозволу 
издаје општинска управа; Доносе решења о 
уклањању објекта или његовог дела, ако се објекат 
гради или је његово грађење завршено без 
грађевинске дозволе; о обустави радова ако се 
објекат не гради према грађевинској дозволи; ако 
инвеститор није закључио уговор о грађењу, у 
складу са овим законом, ако изграђени темељи нису 
усклађени са главним пројектом; ако је настављено 
грађење и после доношења решења о обустави 
радова; инвеститору, односно власнику објекта 
забрањује даље уклањање објекта ако се објекат 
уклања без решења о дозволи уклањања објекта; 
доноси решење о обустави радова, ако инвеститор 
није решењем одредио стручни надзор; кад није 
прибављена писмена потврда о усаглашености 
изграђених темеља са главним пројектом; кад се 
објекат за који је издата грађевинска дозвола 
користи без употребне дозволе до прибављања 
употребне дозволе; налаже прибављање грађевинске 
дозволе, односно забрану коришћења објекта када 
се објекат за који је издата грађевинска и употребна 
дозвола користи за намену која није утврђена 
грађевинском и употребном дозволом; налаже 
завршетак грађења објекта за објекат за који је 
издата грађевинска дозвола, који није завршен у 
року садржаном у пријави почетка грађења објекта 
у остављеном року; затварање градилишта кад се 
објекат гради, односно изводе радови без 
грађевинске дозволе. 

Извршиоци на овим пословима припремају 
Закључке о дозволи извршења; и друге Закључке у 
складу са прописима о управном поступку; обрађује 
и доставља жалбе другостепеном органу, пише 
информације републичком грађевинском 
инспектору; подноси прекршајне пријаве, кривичне 
пријаве, пријаве за привредни преступ, спроводи 
извршење решења о уклањању објекта , обавља и 
друге послове у складу са законом. 
Учествује у поступку озакоњења објеката. 

Обављају и друге послове по налогу шефа 
општинске инспекције, начелника Одељења и 
начелника Општинске управе. 
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 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) - дип.инж. грађевине три 
године радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
50. Послови урбанистичког планирања 
Звање: Саветник                                                                                                      
број службеника: 2 
 Опис посла: Oбавља послове на издавању 
обавештења о локацији, издаје локацијске услове, 
издаје локацијске услове увидом у планску 
документацију, издаје локацијске услове 
прибављањем услова за пројектовање и прикључење 
од имаоца јавних овлашћења, издаје локацијске 
услове по прибављању услова за пројектовање и 
прикључење од имаоца јавних овлашћења, као и све 
остало као референт у поступку обједињене 
процедуре прописано Правилником о поступку 
обједињене процедуре, издаје информацију о 
локацији на основу планских докумената, потврђује 
урбанистички пројекат по предходно обављеној јавној 
презентацији и прибављеном извештају са мишљењем 
Комисије за планове, потврђује пројекат парцелације 
и препарцелације, издаје услове за исправку граница 
суседних парцела, издаје уверења о чињеницама о 
којима води или неводи службену евиденцију, 
припрема документациону основу за израду 
просторних и урбанистичких планова, ради на 
припремању, доношењу и спровођењу просторних и 
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката. 
Припрерма нацрте Одлука и других аката за 
Скупштину и Општинско веће. Припрема нацрте 
Решења и других управних аката из своје 
надлежности. 
Обавља послове припреме базе података и апликација 
за коришћење у Географском информационом 
систему, координацију послова на креирању и 
одржавању база података корисника и перманентни 
развој Географског информационог система (ГИС). 
Предлаже стратешке одлуке о развоју и уређењу 
насеља на територији општине; иницира 
урбанистичко уређење појединих целина, предлаже 
приоритете у прибављању и опремању грађевинског 
земљишта, заштити простора и уређивању јавног 
простора; прати промене и процесе у простору;  
израђује урбанистичке анализе, изводе из 
урбанистичких планова, аналитичке подлоге за 
предлагање приоритета у изради; врши измену и 

стављање ван снаге урбанистичке документације, 
израђује програме за израду планова и припрема 
одлуке о изради планова; координира, прати рад и 
сарађује са носиоцима израде планова; проверава 
усклађености планова у току израде са плановима 
шире просторне целине, законом и подзаконским 
актима; прегледа, проверава и припрема нацрте и 
предлоге урбанистичких планова у поступку израде и 
доношења, оглашавања и спровођења процедуре 
раног јавног увида и припремање извештаја о раном 
јавном увиду; обавља послове у вези са прибављањем 
услова јавних предузећа у фази израде планова, 
доставља на стручну контролу, оверу, издавање 
елабората планских докумената, вођење и 
евидентирање документације и чува матрице 
елабората, мониторинг и евалуацију урбанистичких 
планова; остварује сарадњу са струковним 
организацијама и учетвује у припреми и расписивању 
урбанистичко-архитектонских конкурса за просторе и 
објекте значајне за општину, сарађује, а по потреби 
учетвује у раду Комисије за планове; обавља послове 
оглашавања и спровођења процедуре потврђивања 
урбанистичких пројеката, израђивања нацрта 
информације о локацији, прибављања услова, 
сагласности и мишљења јавних предузећа и других 
надлежних органа неопходних за израду локацијских 
услова; сарађује са обрађивачем плана; доставља 
обавештења надлежним органима у поступку израде 
планова; доставља странкама одговор-став Комисије 
за планове по уложеним примедбама на план или 
Урбанистички пројекат у току јавног увида; даје 
обавештења о намени простора и могућности градње 
по захтевима странака, израђује обавештења о 
могућности парцелације и препарцелације; прикупља 
податке и документацију за израду Програма за 
постављање привремених објеката и осталих 
програма у области урбанизма и уређења простора. 
Oбавља послове на издавању обавештења о локацији, 
издаје локацијске услове, издаје локацијске услове 
увидом у планску документацију, издаје локацијске 
услове прибављањем услова за пројектовање и 
прикључење од имаоца јавних овлашћења, издаје 
локацијске услове по прибављању услова за 
пројектовање и прикључење од имаоца јавних 
овлашћења, као и све остало као референт у поступку 
обједињене процедуре прописано Правилником о 
поступку обједињене процедуре, издаје информацију 
о локацији на основу планских докумената, потврђује 
урбанистички пројекат по предходно обављеној јавној 
презентацији и прибављеном извештају са мишљењем 
Комисије за планове, потврђује пројекат парцелације 
и препарцелације, издаје услове за исправку граница 
суседних парцела, издаје уверења о чињеницама о 
којима води или неводи службену евиденцију, 
припрема документациону основу за израду 
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просторних и урбанистичких планова, ради на 
припремању, доношењу и спровођењу просторних и 
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката. 
Припрерма нацрте Одлука и других аката за 
Скупштину и Општинско веће.Припрема нацрте 
Решења и других управних аката из своје 
надлежности. Обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и налогу начелника Општинске 
управе. 
     Услови: Завршене студије другог степена - мастер 
академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени за завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) - дипл.инж. архитектуре, три 
године радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
 

51. Послови  шефа за инвестиције и комуналне 
делатности                                                                                               
Звање: Самостални Саветник                                                                          
број службеника: 1 
 Опис посла: Руководи радом службе, 
организује и прати континуирано, благовремено и 
ефикасно извршавање послова из делокруга 
надлежности службе.Обавља послове израде нацрта 
Програма уређивања грађевинског земљишта и 
Програм рада, врши израду техничке 
документације, обавља послове вођења инвестиције, 
врши израду предмера и предрачуна радова за 
инвестиционо и текуће одржавање, сарађује са 
пројектантима у изради пројектне документације, 
врши стручни надзор у току грађења објеката, 
односно извођења грађевинских радова, учествује у 
техничком прегледу грађевинских објеката као 
представник инвеститора, врши обрачун доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта, израђује 
пројектне задатке, врши контролу пројектне 
документације, учествује у изради Програма, 
Планова и Одлука у складу са важећим 
прописима.Обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Општинске управе. 
Врши надзор над применом законских и других 
прописа и општих аката;  прати и проучава стање у 
свим областима инспекцијског деловања и даје 
предлоге за предузимање одговарајућих мера; по 
потреби одлази на терен са инспекторима;  усклађује 
активности  инспекцијских служби;  припрема 
извештаје о раду Одељења за Скупштину општине, 

Општинско веће и по потреби за органе аутономне 
покрајине и Републике; припрема анализе, 
информације и извештаје о стању у области 
инспекцијског надзора и предлаже мере за 
унапређење рада; остварује сарадњу са органима, 
имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким 
лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског 
надзора; утврђује  оперативне планове рада Одељења 
и припрема одговоре на представке и одборничка 
питања. 
Организује, обједињује и усмерава рад општинске 
инспекције. Одговоран је за благовремено, законито и 
правилно обављање послова из делокруга општинске 
инспекције. Врши распоред послова на непосредне 
извршиоце, пружа стручну помоћ извршиоцима, 
непосредно учествује у изради аката већег степена 
сложености. Обавља стручне послове на припремању, 
доношењу решења и закључака као и осталих аката. 
Подноси прекршајне пријаве, кривичне пријаве и 
пријаве за привредне преступе у области комуналне 
делатности Припрема Одлуке из надлежности 
комуналне делатности. Учеству је у изради решења 
којима се налаже извршење неке радње од стране 
комуналног референт, помаже комуналним 
референтима у решавању сложених ситуација и 
предмета, као и комуналном инспектору, прати рад и 
грађевинске инспекције, даје им појединачно налоге 
када је потребно предузети неку радњу која не трпи 
одлагање. 
 Услови: Завршене студије другог степена – 
масте академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6. Закона о високом образовању (Сл.Гл.РС 
бр.76/2005 и 97/2008), пет година радног искуства, 
положен испит за рад у органима државне управе, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
 
52.Послови за инвестиције и комуналне 
делатности                                                                                    
Звање: Саветник                                                                    
број службеника: 3 
         Опис посла: Обавља послове израде нацрта 
Програма уређивања грађевинског земљишта и 
Програм рада, врши израду техничке 
документације, обавља послове вођења инвестиције, 
врши израду предмера и предрачуна радова за 
инвестиционо и текуће одржавање, сарађује са 
пројектантима у изради пројектне документације, 
врши стручни надзор у току грађења објеката, 
односно извођења грађевинских радова, учествује у 
техничком прегледу грађевинских објеката као 
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представник инвеститора, врши обрачун доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта, израђује 
пројектне задатке, врши контролу пројектне 
документације, учествује у изради Програма, 
Планова и Одлука у складу са важећим 
прописима.Обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Општинске управе. 
        Услови: Завршене студије другог степена – масте 
академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6. Закона о високом образовању (Сл.Гл.РС 
бр.76/2005 и 97/2008), три године радног искуства, 
положен испит за рад у органима државне управе, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
 
53.     Послови електротехнике 
Звање:  Саветник                                                                                                  
број службеника: 1 
 Опис посла: Обавља послове надзора над 
одржавањем уличне расвете и светлосне 
сигнализације и предузима неопходне радње у циљу 
исправног функционисања истих, као и требовање 
потребног материјала за одржавање јавне расвете. 
Припрема потребну документацију за издавање 
грађевинских дозвола, прикључака објеката на НН 
мрежу и сличне послове, врши надзор над 
извођењеем радова на ниско напонској мрежи, 
уличној расвети и светлосној сигнализацији које 
финансира општина. Обавља послове припреме 
тендерске документације из ове области. Сарађује 
са фирмама које раде на уличној расвети, 
нисконапонској мрежи и светлосној сигнализацији, 
учествује у техничком прегледу електро-
енергетских објеката као представник инвеститора. 
Израђује пројектне задатке, врши контролу 
пројектне  документације, учествује у изради 
Програма, Планова и Одлука у складу са важећим 
прописима.Обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови: Завршене студије другог степена – масте 
академске студије стечене на пољу техничко 
технолошких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени са завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са 
чланом 95. став 6. Закона о високом образовању 
(Сл.Гл.РС бр.76/2005 и 97/2008), три године радног 
искуства, положен испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару.(MS Office 
пакет и интернет). 

            
54. Имовинско правни послови 
Звање:Самостални саветник                                                   
број службеника: 1 
Опис посла: Води поступак и припрема решења о 
конверзији, експропријацији, деекспропријацији, 
административном преносу непокретности; води 
поступак утврђивања земљишта за редовну употребу 
објекта; води поступак и закључује споразуме о 
накнади за експроприсану непокретност; води 
поступак отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта јавним оглашавањем; води поступак 
отуђења грађевинског земљишта непосредном 
погодбом; води поступак откупа станова у својини 
општине; води поступак прибављања неизграђеног 
земљишта у јавној својини; води поступак враћања 
земљишта, изузимања земљишта које је одређено као 
јавно грађевинско; води поступка поништавања 
решења о изузимању; припрема решење о утврђивању 
права коришћења; води поступак по захтевима 
странака за враћање сеоских утрина и пашњака; 
прима на записник споразум о накнади и обезбеђењу 
друге непокретности; поступа по замолницама других 
органа; припрема решења о утврђивању права 
коришћења грађевинског земљишта ранијим 
сопственицима; утврђује престанак права коришћења 
земљишта; одлучује по приговорима странака; 
организује увиђај на терену у сарадњи са службом за 
катастар непокретности; предлаже надлежним 
органима доношење одговарајућих општих и 
појединачних аката потребних за ефикаснији рад на 
овим пословима; прибавља по службеној дужности 
неопходну документацију; води првостепени управни 
поступак; доставља управна акта јавном 
правобраниоцу; припрема закључивање споразума о 
накнади; одређује вештачење; сарађује са Комисијом 
општине за отуђење и давање у закуп општинског 
земљишта; прикупља понуде, води записник на 
отварању понуда, подноси захтеве служби 
рачуноводства за обрачун откупне цене стана, 
обавештава странке о висини откупне цене и 
роковима отплате, припрема уговор и анекса уговора о 
откупу стана, оверава код нотара уговор и анекс 
уговора о откупу станова, доставља уговор 
општинском правобранилаштву; издаје уверења о 
исплати откупне цене стана у целости; издаје оверене 
преписе решења о национализацији објеката и 
грађевинског земљишта; издаје оверене преписе 
решења о одузетој имовини по основу аграрне 
реформе; издаје оверене преписе решења 
поступајућег органа; води евиденције о кретању 
предмета од подношења захтева до архивирања; 
припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и 
располагању имовином; прикупља документацију за 
упис имовине у одговарајуће јавне регистре; води 
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јединствени регистар непокретности у јавној својини 
локалне самопуправе; води и ажурира портфолија 
имовине у јавној својини ЈЛС. 
 Припрема предлоге за утврђивање јавног 
интереса у поступку експропријације и 
административног преноса земљишта који се 
достављају  Влади Републике Србије. Води 
поступак експропријације и припрему уговора о 
откупу станова из државне својине, припрему 
нацрта одлука и других аката за Скупштину и 
Општинско веће, издавање уверење и друге акте из 
делокруга својих послова, вођење поступака у 
складу са Законом о јавној својини и поступање по 
захтевима у складу са Законом о реституцији.  
Обавља послове око пописа имовине, доставља 
НЕП обрасце Дирекцији за имовину, око уписа 
права јавне својине на непокретности на којима је 
корисник општина Сурдулица у складу са Законом о 
јавној својини, доставља Служби за катастар 
непокретности издата уверења од стране Дирекције 
за имовину ради уписа права својине на општину 
Сурдулица,  сачињава записник,  прибавља листове 
непокретности код Службе за катастар 
непокретности за потребе органа општине. 
 Овлашћено је лице за обављање послова 
Регистратора Регистра стамбених заједница сходно 
одредбама закона о становању и одружавању зграда 
(Сл.Гл.РС бр. 104/2016), односно обезбеђује 
законито, ажурно и тачно вођење Регистра 
стамбених заједница. 

Обављају и друге послове по налогу начелника 
Одељења и начелника Општинске управе. 
 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу друштвено 
хуманистичких наука, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије или 
запослени за завршеним најмање четворогодишњим 
студијама у складу са чланом 127. а у вези са чланом 
95. став 6.  Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", 
бр. 76/2005 и 97/2008) - дипломирани правник, пет 
година радног искуства у струци, положен испит за 
рад у органима државне управе, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
6.2. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 
1.Помоћник председника општине за послове из 
области комуналне инфраструктуре 
 Опис послова:  прати покривеност 
комуналном инфраструктуром на  подручју 
општине; израђује базе података, предлог плана за 
инфраструктурне радове  на подручју општине на 
годишњем нивоу; сагледава потребе за унапређење 
квалитета живота на селу; сарађује са јавним 

предузећима и месним заједницама; припрема 
извештаје, информације и анализе  по захтеву 
председника општине и обавља и друге послове по 
налогу председника општине. 

 Помоћници покрећу иницијативе, предлажу 
пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су 
од значаја за развој општине у областима за које су 
постављени и врше  друге послове утврђене актом о 
организацији Општинске управе. 

  Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу природно 
математичких наука - дипломирани просторни 
планер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије или запослени са 
завршеним најмање четворогодишњим студијама у 
складу са чланом 127. а у вези са чланом 95. став 6.  
Закона о високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 
76/2005 и 97/2008). 
 
 Радно искуство: једна година 
 Посебни услови: познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).  
2.Помоћник председника општине за послове 
економског развоја 
 Опис послова: спроводи утврђену политику 
локалног економског развоја; прикупља податке од  
значаја за инвестирање у општину и предлаже 
подстицајне мере на унапређењу локалног 
економског развоја; остварује контакте и сарадњу са 
потенцијалним инвеститорима; сарађује са 
ресорним министарствима, привредном комором, 
као и другим органима, организацијама и 
институцијама;  саставља извештаје, анализе и 
информације и обавља и друге послове по налогу 
председника општине. 
Помоћници покрећу иницијативе, предлажу 
пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су 
од значаја за развој општине у областима за које су 
постављени и врше  друге послове утврђене актом о 
организацији Општинске управе. 
 Услови: Завршене студије другог степена - 
мастер академске студије стечене на пољу 
друштвено хуманистичких наука, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 6.  Закона о високом 
образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 97/2008) — 
дипломирани економиста, положен испит за рад у 
органима државне управе и познавање рада на 
рачунару. 
 Радно искуство: једна година 
 Посебни услови: познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет) 
3.Шеф Кабинета           
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Звање: Самостални саветник 
број службеника: 0 
Опис посла: Руководи, координира и организује рад 
запослених у Кабинету председника општине; 
прати, координира и врши евиденцију дневних и 
дугорочних активности и обавеза председника 
општине; стара се о правилном и благовременом 
обављњу послова у Кабинету; обезбеђује да се 
активности у Кабинету одвијају по плану и отклања 
слабости или недостатке у раду; прати текуће 
активности председника општине и прикупља 
податке од значаја за рад председника општине од 
свих органа, организација и посебних служби, 
јавних предузећа и јавних служби; припрема 
информације, стручне анализе, мишљења, 
извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале 
за председника општине; припрема материјале од 
значаја за састанак Колегијума; припрема годишње 
извештаје о раду председника општине; стара се о 
остваривању сарадње председника општине са 
одговарајућим државним органима, организацијама 
и телима, као и са међународним организацијама и 
институцијама; стара се о благовременом 
извршавању обавеза председника општине; стара се 
о усклађености сарадње Кабинета са другим 
организационим јединицама; одржава редовне 
састанке са помоћницима председника општине; 
врши послове пријема странака које се непосредно 
обраћају председнику општине у циљу решавања по 
њиховим представкама, притужбама, захтевима и 
молбама; уноси, обрађује и верификује податке и 
документа настала у раду, у електронску базу 
података; сарађује са председником и секретаром 
Скупштине Општине и члановима Општинског 
већа; сарађује са другим унутрашњим једницима у 
Општинској управи. 
Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштврено-хуманистичких наука (правне науке) 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства у 
струци, знање енглеског језика и познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА У  ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА 
ГЛАВА I 

Основне одредбе 
 

Члан 1. 
 Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у Општинском 
правобранилаштву општине Сурдулица (у даљем 
тексту: Правилник) уређују се организационе 
јединице и њихов делокруг, руковођење 
организационим јединицама, називи и описи радних 
места, звања у којима су радна места разврстана, 
потребан број запослених за свако радно место, 
врста и степен образовања, радно искуство и други 
услови за рад на сваком радном месту у 
Општинском правобранилаштву општине 
Сурдулица. 
 

Процедура усвајања Правилника 
Члан 2. 

 Предлог Правилника припрема општински 
правобранилац и доставља га Општинском већу на 
усвајање. 
 

Поглавља правилника 
Члан 3. 

Правилник се састоји од следећих поглавља: 
- Глава I  - Основне одредбе, 
- Глава II - Oрганизација и систематизација 

радних места у Општинском 
правобранилаштву, и 

- Глава III - Прелазне и завршне одредбе. 
 

Систематизација радних места 
Члан 4. 

У Правилнику су систематизована следећа 
радна места: 

 

Функционери – изабрана и 
постављена 
лица 

2 радна места 

Службеник - Референт 1 

 
Члан 5. 

 Укупан број систематизованих радних места 
у Општинском правобранилаштву општине 
Сурдулица је: 

- 2 функционера – изабрана и постављена 
лица, и 

- 1 службеника на извршилачком радном 
месту. 
 

 
ГЛАВА II 
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ОРГАНИЗАЦИЈA  

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 
Члан 6. 

1. Општински правобранилац 
Број извршилаца: 1 
 Опис послова: руководи радом Општинског 
правобранилаштва; доноси годишњи распоред 
послова и задатака, као и друга акта од значаја за 
несметан рад и функционисање органа; одлучује о 
правима и дужностима државних службеника и 
намештеника; одговара за свој рад и рад 
Општинског правобранилаштва Скупштини 
општине и Општинском већу; предузима правне 
радње и користи правна средсатва пред судовима и 
другим надлежним органима ради остваривања 
заштите имовинских права и интереса општине, 
њених органа и организација и других правних лица 
чије се финансирање врши из буџета општине или 
из других средстава општине; по захтеву, заступа и 
друга правна лица чији је оснивач општина у 
погледу њихових имовинских права и интереса, 
када интерес тих лица није у супротности са 
функцијом коју врши правобранилац; предузима 
потребне мере ради споразумног решавања спорног 
односа, у складу са законом; даје правна мишљења у 
вези закључивања правних послова имовинске 
природе правним лицима чије имовинске интересе и 
права заступа, као и другим лицима, на њихов 
захтев; за свој рад и рад правобранилаштва 
непосредно је одговоран Скупштини општине и 
Општинском већу. 
 Услови: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља друштврено-хуманистичких наука 
(правне науке) на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, достојност обављања правобранилачке 
функције, положен правосудни испит, најмање три 
године радног искуства у струци после положеног 
правосудног испита, познавање рада на рачунару 
(MS office пакет и интернет). 
 
2. Заменик општинског правобраниоца 
Број службеника: 1 
 Опис послова: замењује правобраниоца у 
свим његовим овлашћењима, пословима и радним 
задацима у случају његове одсутности или 

спречености за обављање његове дужности, помаже 
правобраниоцу у руковођењу и обављању осталих 
послова и радних задатака; обавља послове у складу 
са  законом и другим прописима; предузима правне 
радње и користи правна средстава пред судовима и 
другим надлежним органима ради остваривања 
заштите имовинских права и интереса општине, 
њених органа и организација и других правних лица 
чије се финансирање врши из буџета општине или 
из других средстава општине; по захтеву, заступа и 
друга правна лица чији је оснивач општина у 
погледу њихових имовинских права и интереса, 
када интерес тих лица није у супротности са 
функцијом коју врши правобранилац; предузима 
потребне мере ради споразумног решавања спора у 
складу са законом; даје  мишљења у вези 
закључивања правних послова имовинске природе 
правним лицима чије имовинске интересе и права 
заступа, као и другим лицима, на њихов захтев. 
 Услови: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља друштврено-хуманистичких наука 
(правне науке) на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит, достојност 
обављања функције заменика правобраниоца, 
најмање две година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS office пакет и 
интернет).ж 
 
3. Секретар Општинског правобранилаштва 
Звање: Виши референт                                                        
Број службеника: 1 
Опис послова: координира радом писарнице 
Општинског правобранилаштва; припрема нацрте 
финансијског плана правобранилаштва; припрема 
решења у вези остваривања права из радног односа; 
учествује у припреми и изради програма и плана 
рада и извештаја о раду. 
Услови: средње образовање друштвеног смера у 
четворогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства 
у струци, знање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
 

ГЛАВА III 
 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 24. 

 У Општинској управи општине Сурдулица, у 
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Одељењу за финансије и привреду у члану 23. тачки 
23. Послови обрачуна плате, накнаде и других 
примања изабраних, постављених лица и 
запослених и ангажованих лица и тачки 24. Послови 
ликвидатуре, од ступања на снагу овог Правилника 
до повратка привремено одсутног запосленог који је 
био распоређен на радно место Послови обрачуна 
плате, накнаде и других примања изабраних, 
постављених лица и запослених и ангажованих лица 
и послови ликвидатуре, предвиђа се звање  млађи 
саветник и услови: Високо образовање на основним 
академским студијама стеченим на пољу друштвено 
хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова или запослени са завршеним најмање 
четворогодишњим студијама у складу са чланом 
127. а у вези са чланом 95. став 3. Закона о високом 
образовању (Сл.Гл.РС бр.76/2005 и 97/2008) – 
дипломирани економиста, познавање рада на 
рачунару. У члану 23. тачки 44. у делу “Услови” 
поред предвиђених додаје се: “или завршене студије 
другог степена - мастер академске студије стечене 
на пољу друштвено хуманистичких наука, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије или запослени за завршеним 
најмање четворогодишњим студијама у складу са 
чланом 127. а у вези са чланом 95. став 6. Закона о 
високом образовању ("Сл.гл. РС", бр. 76/2005 и 
97/2008) - дипломирани правник, три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару.(MS 
Office пакет и интернет).“ 
 У Општинској управи општине Сурдулица у 
Одељењу за општу управу и јавне службе на радно 
место послови доставе, због повећаног обима посла  
сходно члану 70. став 1. тачка 2. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (Сл.Гл.РС бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 
113/2017-др.закон и 95/2018-др.закон) и члана 24. став 
3.Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.Гл.РС 
бр.36/2009 и 32/2013) за послове доставе на одређено 
време додаје се: Звање: намештеник – четврта врста 
радних места;  Намештеник:1; Опис посла: Обавља 
послове доставе свих врста писмена за потребе 
Општинске управе и Скупштине општине, 
Општинског већа, радних тела Скупштине и других 
органа и организација по налогу руководиоца у 
седишту општине. Преузима пошту од ЈП ПТТ са 
седиштем у Сурулици за општину и њене органе, води 
интерну књигу о предатим и преузетим актима 
достављени личном доставом или брзом поштом, као 
и све остало што је у везиса доставом поште у 
општини и њеним органима. Обавља и друге послаове 
по налогу начелника Општинске управе; Услови: 
стечено средње образовање техничког смера у 
трогодишњем или друштвеног, економског или 

техничког смера у четворогодишњем трајању или 
стечено специјалистичко образовање. 
 У Општинској управи општине Сурдулица у 
Одељењу за општу управу и јавне службе на радно 
место послови доставе, због повећаног обима посла  
сходно члану 70. став 1. тачка 2. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (Сл.Гл.РС бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 
113/2017-др.закон и 95/2018-др.закон) и члана 24. став 
3.Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.Гл.РС 
бр.36/2009 и 32/2013) за послове доставе на одређено 
време додаје се: Звање: намештеник – четврта врста 
радних места;  Намештеник:1; Опис посла: Обавља 
послове доставе свих врста писмена за потребе 
Општинске управе и Скупштине општине, 
Општинског већа, радних тела Скупштине и других 
органа и организација по налогу руководиоца у 
седишту општине. Преузима пошту од ЈП ПТТ са 
седиштем у Сурулици за општину и њене органе, води 
интерну књигу о предатим и преузетим актима 
достављени личном доставом или брзом поштом, као 
и све остало што је у везиса доставом поште у 
општини и њеним органима. Обавља и друге послаове 
по налогу начелника Општинске управе; Услови: 
стечено средње образовање техничког смера у 
трогодишњем или друштвеног, економског или 
техничког смера у четворогодишњем трајању или 
стечено специјалистичко образовање. 
 На систематизована радна места у овом 
Правилнику о организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи радни однос се може 
засновати на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог до његовог повратка, због привремено 
повећаног обима посла, који постојећи број 
запослених не може да изврши, најдуже на 6 месеци у 
току једне календарске године, на радним местима у 
кабинету председника општине, ради учешћа у 
припреми или реализацији одређеног пројекта, 
најдуже до завршетка пројекта, ради обуке 
приправника за време трајања приправничког стажа, 
ради замене службеника који је постављен за вршиоца 
дужности док траје његова дужност и ради замене 
службеника коме мирује радни однос због обављања 
приправничког стажа без обавезе спровођења 
интерног или јавног конкурса, изузев радног односа 
на одређено време ради обуке приправника у складу 
са чланом 70. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 
 

Члан 25. 
 Матичари и заменици матичара који на дан 
ступања на снагу Закона о матичним књигама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 20/2009 
и 145/2014 и 47/2018), сходно члану 89. овог закона, 
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немају високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у образовно-
научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године друштвеног смера, 
настављају да обављају послове ако положе посебан 
стручни испит за матичара у року од три године од 
дана почетка примене овог закона. 

 
Члан 26. 

 Распоређивање служеника и намештеника 
извршиће се најкасније у року од 30 дана од 
ступања на снагу Правилника. 
 

Члан 27. 
 Даном ступања на снагу Правилника 
престају да важе Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Сурдулица број 110-5/19-01 од 18.04.2019. 
године, Правилник о изменама и допунама 
правилника о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине 
Сурдулица број 110-8/19-01 од 11.07.2019. године, 
Правилник о изменама и допунама правилника о 
организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Сурдулица број 110-
15/19-01 од 28.12.2019. године, Правилник о 
изменама и допунама правилника о организацији и 
системазизацији радних места у Општинској управи 
општине Сурдулица број 110-1/20-01 од 24.01.2020. 
године, Правилник о изменама и допунама 
правилника о организацији и системазизацији 
радних места у Општинској управи општине 
Сурдулица број 110-1/20-01 од 20.02.2020. године, 
Правилник о изменама и допунама правилника о 
организацији и системазизацији радних места у 
Општинској управи општине Сурдулица број 110-
9/20-01 од 10.11.2020. године, 

 
Члан 28. 

 Правилник ступа на снагу даном усвајања од 
стране Општинског већа општине Сурдулица. 
 

Члан 29. 
 Правилник објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 
дана 27.12.2020.године, број: 110-14/20-01 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                  Александра Поповић,с.р. 

 

909.                       
 На основу чл. 70. став 1.тачка 22. Статута 
општине Сурдулица (“ Сл.гл.града Врања „ , бр. 
7/19), чл. 15. тачка 11. Одлуке о Општинском већу 
општине Сурдулица (“Сл.гл.Града Врања”бр. 5/10), 
и чл. 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Сурдулица 
“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 34/08), Општинско 
веће општине Сурдулица на седници одржаној 
27.12.2020. године разматрајући предлог Програма 
за рад Савета за безбедност саобраћаја општине 
Сурдулица за 2021. годину, донело је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ Програм за рад Савета за 
безбедност саобраћаја општине Сурдулица за 2021. 
годину, број 06-44/20-01 од 14.12.2020. године, који 
је предложио Савет за безбедност саобраћаја 
општине Сурдулица. 
  Програм је  саставни део закључка. 

 
II 

 Закључак објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
 

III 
 Закључак доставити: Одељењу за привреду и 
финансије, Савету за безбедност саобраћаја, 
приложити уз седнички материјал и архиви ради 
евиденције. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 
дана 27.12.2020.године, број: 06-47/20-01. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

                  Александра Поповић,с.р. 
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