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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7. 
 

У складу Законом о начину одређивању максималног броја запослених у 
јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), број запослених код корисника 
буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено 
време, и то: 

- 25 запослених у локалној администрацији на неодређено време, 
- 4 запослена у локалној администрацији на одређено време, 
- 6 запослена у предшколској установи на неодређено време, и 
- 2 запосленa у предшколској установи на одређено време. 
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених 

из става 1. овог члана. 
Члан 8. 

 
 За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 
 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 
 

Члан 9. 
 
 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 органа, као и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.  

 
Члан 10. 

 
 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом 

Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран је Руководилац Одељења за 
привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности, приватно 
предузетништво и финансије. 

 
 Члан 11. 

 
 Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно 

прати извршење буџета и најмање двапут 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 доношењу извештаја из става 1. и 2. овог 
члана, председник општине/општинско веће усваја и доставља извештаје 
Скупштини општине. 

 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и 
образложење великих одступања. 

 
Члан 12. 

 
 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу 

буџетску резерву на предлог органа управе надлежног за финансије доноси 
Општинско веће. 
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Члан 13. 

 
 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на 

предлог органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће. 
 Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже 
да апропијације нису биле довољне. 

 
Члан 14. 

 
 Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за 

спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 
примањима и расходима и издацима. 

 Овлашћује се председник општине 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 15. 

 
 Председник општине/Општинско веће може, у складу са чланом 22. 

Закона о буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начине 
коришћења средстава сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на 
предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од 
сопствених прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из 
ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години. 

 
Члан 16. 

 
 Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника 

средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су 
укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора. 

 
Члан 17. 

 
Распоред и коришћење средстава у 2016. години врши се по финансијским 

плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни 
корисници буџетских средстава, и то: 

 
 

Раздео 1 – Скупштина општине 
 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог 
раздела који се односи на Главу 1.01. Скупштина општине, функционална 
класификација 110, захтеве подноси Председник скупштине општине или 
његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену 
и контролисану од стране секретара Скупштине општине. 

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела 
који се односи на Главу 1.02. Одржавање избора, функционална класификација 
160, захтеве подноси Председник скупштине општине или његов заменик, уз 
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пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану 
од стране секретара Скупштине општине 

 
Раздео 2 – Председник општине и Општинско веће 

 
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, 

који се односи на Главу 2.01 Председник општине, функционална 
класификација 111, захтеве подноси Председник општине или његов заменик, 
уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану 
од стране одговорног лица задуженог за послове већа. 

 
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, 

који се односи на Главу 2.02 Општинско веће, функционална класификација 
111, захтеве подноси Председник општинског већа или његов заменик, уз 
пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану 
од стране одговорног лица задуженог за послове већа 

 
Раздео 3 – Општинска управа 

 
 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог 

раздела, везаних за функцију 130, захтеве подноси Начелник Општинске 
управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију претходно 
припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за послове 
финансија и буџет Општинске управе. 

 
 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог 

раздела, везаних за функције 090, 160, 330, 420, 435, 450, 470, 473, 520, 560, 
610, 620, 630, 740, 810, 820, 830, 860, 911, 912 и 920 захтеве подносе 
руководиоци корисника или њихови заменици, уз пратећу књиговодствену 
документацију (копије истих), претходно припремљену и контролисану од 
стране одговорних лица тих буџетских корисника. 

 
 Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су 

непосредно одговорни Председнику општине за коришћење средстава из 
одобрених апропријација. 

 
 
Сви захтеви из овог члана се подносе органу управе надлежном за 

финансије. 
 У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак 

јавних набавки, у оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и 
одржавање  објеката, капитално одржавање и изградњу објеката и куповину 
опреме (економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да се 
претходно обрати Општинској управи са захтевом за преузимањем обавеза 
најмање три дана пре покретања поступка јавних набавки. По спроведеном 
поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети захтев Општинској 
управи за пренос средстава. 

 На захтев Општинске управе корисници су дужни да доставе на увид и 
друге податке који су неопходни ради преноса средстава из буџета. 

 На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник 
општине доноси решења о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета 
која се спроводе и контролишу у Општинској управи. 
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 Унутар Општинске управе се спроводи интерна контрола о оправданости 
и законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу 
одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и 
утврђених квота за сваког буџетског корисника. 

 
 

Члан 18. 
 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити 

средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим 
захтевима та средства одобрена и пренета. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом Одлуком 
из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, 
социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, 
месне заједнице  и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о 
буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа 
надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до 
износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.  

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из 
средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода 
прво врши из прихода из тих других извора. 

 Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама 
у тој години, а не извршене у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и 
имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 
апропријација овом Одлуком. 

 
Члан 19. 

 
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног 

корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за 
активност тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у 
корист текуће буџетске резерве. 

 Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана доноси 
Председник општине/ општинско веће. 

 Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа 
управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода у износу од 10% вредности апропријације 
за расход чији се износ умањује. 

 Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене 
приоритете унутар буџета, председник општине/општинско веће доноси 
одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у 
текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене 
буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму. 

 Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од 
износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног 
чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему. 
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Члан 20. 
 

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

 
Члан 21. 

 
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације утврђене овом Одлуком. 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само по основу 

писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије 
прописано. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених 
Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се 
извршавати на терет буџета. 

Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом наменска 
трансферна средстава са другог нивоа власти укључујући и средстава за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове Одлуке о 
буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. 
Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода по том основу. 

 
Члан 22. 

 
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и 

извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 
68/2015). 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се 
набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама («Службени 
гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

 
Члан 23. 

 
 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 законским прописима – на постојећем 
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу 
већем од износа исказаног у члану 2. ове Одлуке, могу користити средства 
остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за 
намене утврђене овом Одлуком.. 

 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, 
утврђене у члану 2. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет средстава буџета. 
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Члан 24. 

 
 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника 

буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним 
квотама. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за 
плаћање (копије). 

 
Члан 25. 

 
 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се 

инвестирати у 2016. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском 
систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, 
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог 
инвестирања. 

 
Члан 26. 

 
Општинско веће донеће Програм рационализације којим ће обухватити све 

кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење 
тог Програма, и о томе обавестити скупштину општине. 

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности 
председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2016. 
године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена 
у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за 
плате том буџетском кориснику и Програмом рационализације из става 1. овог 
члана. 

 
Члан 27. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години 

обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за 
рад. 

 
Члан 28. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе 

пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних 
средстава, не плаћају закуп у 2016. години, осим сталних трошкова неопходних 
за обављање делатности. 

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу 
раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, 
а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши 
одговарајућу рефундацију насталих расхода. 

 
 Члан 29. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник 
општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном 
дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011). 
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Члан 30. 
 
Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2015. године пренеће на 

рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање 
расхода у 2015. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком 
о буџету општине Црна Трава за 2015. годину. 

 
Члан 31. 

 
 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 
ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин 
прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису 
доставили Управи за трезор. 

 
Члан 32. 

 
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски 

спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају 
се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за 
ову врсту расхода. 

 
Члан 33. 

 
 Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се 

краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских 
организација, уз складу са Законом. 

 Уговор из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за 
управљање готовинским средствима Трезора. 

 
Члан 34. 

 
 Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од 

прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако 
посебним прописима није другачије одређено. 

 Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износу у којима су уплаћени 
у корист буџета. 

 
Члан 35. 

 
 Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. 

службе директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом 
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу 
расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе 
које остваре обављањем услуга. 
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 36. 

 
 Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца и доставити 

je Министарству финансија. 
 

Члан 37. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Лесковца“, а примењиваће се од 01.01.2016. 
године. 

 
Број: 06-289/2015-01 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                         
                   Јоца Митић, с.р. 
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Образложење 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. 
годину садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. 
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 и др. закон), којима је прописано да 
одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет 
доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. 
тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14), којима је 
прописано да скупштина општине – града у складу са Уставом и Законом  доноси 
буџет члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 
17/12), којима је прописано да скупштина општине у складу са законом доноси буџет 
за једну календарску годину у ком се процењују приходи и примања и утврђују 
расходи и издаци за ту буџетску годину, као и битне одредбе за извршење ове Одлуке. 
 Полазна основа при планирању прихода и примања и расхода и издатака за 
наредну буџетску годину заснована је на Упутству за припрему Одлуке о буџету 
локалне власти за 2016. годину  и пројекција за 2017. и 2018. годину.   

Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање 
Фискалне стратегије за наредни средњорочни период померено је на јесењи део 
буџетског циклуса. Како би се створили услови за усвајање буџета и Фискалне 
стратегије до краја године Министарство финансија приступило је истовремено изради 
Нацрта закона о буџету Републике Србије за 2016. годину и Нацрта Фискалне 
стратегије за период 2015-2017. године. 

У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од доношења 
закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2016. годину 
исказиваће свој буџет на програмски начин. Министарство финансија, у сарадњи са 
Сталном конференцијом градова и општина и Пројектом за боље услове пословања 
УСАИД-а, припремило је Упутство за припрему програмског буџета. У оквиру 
Упутства у анексу 5 се налази униформна програмска структура за јединице локалне 
самоуправе у делу програма и програмских активности, a пo пoтрeби јединице локалне 
самоуправе утврђују дoдaтнe прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe у склaду сa свojим 
спeцифичним надлежностима и својим стрaтeшким плaнoвимa и циљeвимa.  

Да би сe oмoгућило спровођење aнaлизе пoтрoшњe jaвних срeдстaвa и 
пoстигнутих eфeкaтa, у случајевима када се исти пројекат финансира средствима 
цeнтрaлне власти и средствима јединица локалне самоуправе, прoјекат јединице 
локалне власти сe утврђују у склaду са одговарајућим прoјектом у буџeту Рeпубликe 
Србије у погледу назива и шифре пројекта. У овом случају неопходна је координација 
централног нивоа власти и јединице локалне самоуправе у циљу обезбеђивања 
једнообразне шифре и назива пројекта.   

 
Након периода успоравања економске активности започетог у августу 2013. 

године, од септембра 2014. године, економска активност улази у фазу убрзања. 
Макроекономска кретања од почетка 2015. године карактерише раст привредне и 
извозне активности, ниска и стабилна инфлација уз побољшане услове на тржишту 
рада. Добром координацијом монетарне и фискалне политике, у условима спровођења 
мера фискалне консолидације, омогућена је релаксација монетарне политике 
постепеним смањењем референтне каматне стопе, уз очување стабилности курса. 
Поред тога, опоравак наших спољнотрговинских партнера, у условима експанзивне 
монетарне политике ЕЦБ-а и пада цена нафте, додатно је утицао на повољна економска 
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кретања током већег дела 2015. године. Макроекономске неравнотеже у привреди су 
смањене упоредо са смањењем фискалног дефицита и отворен је простор за повећање 
приватних инвестиција. Текући дефицит, као индикатор спољне неравнотеже је осетно 
умањен, а инфлација, као индикација унутрашњих неравнотежа је изузетно ниска. Уз 
све то, фискални дефицит је био релативно низак и под контролом. Пожељну 
структуру започетог опоравка привреде додатно потврђује солидан раст прерађивачке 
индустрије која производи разменљива добра и грађевинарства које је добар индикатор 
кретања укупних инвестиција. Расту инвестиција допринеле су реформе предузете у 
областима радног и стечајног законодавства, у области грађевинарства, као и 
побољшана финансијска позиција предузећа. Са друге стране, расположиви доходак 
становништва је већи, услед пада цена нафте и већих дознака, што је ублажило ефекте 
фискалне консолидације на потрошњу домаћинства. 3 Текућа кретања у привреди 
уливају оптимизам у погледу кретања БДП до краја године. Према подацима РЗС, БДП 
је након пада у првом кварталу 2015. године, у другом кварталу повећан за 2,2% дсз, а 
1% м.г. у односу на други квартал 2014. године. Током трећег квартала, настављена су 
позитивна привредна кретања и забележен међугодишњи раст БДП од 2,0% (флеш 
оцена РЗС). Опоравак рударско-енергетског сектора уз наставак раста прерађивачке 
индустрије определио је снажан раст индустријске производње од 7,6% у првих девет 
месеци 2015. године. Рударство и производња електричне енергије су достигли свој 
ниво из 2013. године и утицали на раст производње енергије од 39,3% у трећем 
кварталу. Производња интермедијарних добара је наставила међугодишњи раст и у Q3 
(4,9%), услед повећања производње у Железари Смедерево. Производња 
инвестиционих добара је вођена растом производње машина и од почетка године 
бележи раст од 5%мг, упркос негативним трендовима у производњи аутомобилске 
индустрије. Позитивна кретања од почетка године бележи и производња потрошних 
добара, а током трећег квартала раст је убрзан (раст од 8,4%м.г), захваљујући расту 
дуванске индустрије (90,4%), и расту производње основних фармацеутских производа 
(23,8%) упркос успоравању прехрамбене индустрије. Раст производње фармацеутске, 
дуванске индустрије и производње основних метала определио је раст прерађивачког 
сектора од 6,1%. Истовремено, видљив је опоравак сектора грађевинарства што је 
резултат убрзања јавних инвестиција у саобраћајну инфраструктуру, али и опоравка 
високоградње, након убрзања процедуре издавања грађевинских дозвола. Са друге 
стране, суша током летњих месеци је условила пад приноса кукуруза и индустријског 
биља што је условило корекцију пољопривредне производње наниже. Ефекти фискалне 
консолидације одразили су се на економску активност услужног сектора (сектор 
државне управе, образовања, здравствене и социјалне заштите) где је забележено 
смањење БДВ. Ипак, позитивна кретања остварена су у појединим деловима услужног 
сектора (благ раст промета у трговини на мало, раст физичког обима саобраћајних 
услуга и повећан број ноћења туриста). Током Q4 очекујемо сличну структуру раста 
као у претходном делу године. Наставак позитивних кретања у индустрији и 
грађевинарству, уз опоравак појединих сектора услуга, требало би да води убрзању 
раста БДП, који би, према нашој ревидираној процени, у 2015. требало да износи око 
0,8%. Упркос негативним ефектима суше на пољопривредну производњу, очекује се 
убрзање раста активности у Q4 по основу повећања производње и активирања 
капацитета Железаре и делова хемијског комплекса. Ситуацију на тржишту рада 
карактерише раст формалне запослености, у условима повећане стопе партиципације, и 
наставак пада стопе незапослености. Мере фискалне консолидације су се одразиле на 
пад реалних нето зарада, услед реалног смањења зарада у јавном сектору (нето зарада 
исплаћена у периоду јануар-септембар 2015. године, номинално је смањена за 0,4%, а 
реално за 1,8%, у односу на исти период 2014). Са друге стране, конкурентност 
привреде је додатно побољшана у условима снажног раста индустријске производње и 
продуктивности уз смањене јединичне трошкове рада. Према Анкети о радној снази 
стопа незапослености у Q2 2015. године смањена је на међугодишњем нивоу на 17,9%, 
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на шта је највише утицао сектор услуга, а у оквиру њега област трговине на велико и 
мало, смештаја и исхране и прерађивачке индустрије. У овом периоду стопа 
запослености је повећана за 0,8 п.п, уз истовремено смањење стопе неформалне 
запослености за 2 п.п. на 18,5%. У периоду јануар-октобар 2015. године просечна 
инфлација је износила 1,4% м.г, што је и даље испод доње границе дозвољеног 
одступања од циља (4±1,5%). НБС је у 2015. години наставила са релаксирањем 
монетарне политике започете крајем 2013. године, па је тако у новембру донела одлуку 
да референтну каматну стопу задржи на до сада најнижем нивоу од 4,5%, а имајући у 
виду, пре свега, и даље ниске инфлаторне притиске. Чвршћа фискална 4 политика 
потврдила је посвећеност креатора економске политике јачању стабилности јавних 
финансија и помогла у смањивању инфлаторних притисака. Процењује се да ће 
инфлација у 2015. години бити испод доње границе дозвољеног одступања од циља 
НБС, при чему ће ниска агрегатна тражња и ниске цене у међународном окружењу у 
највећој мери утицати да инфлација до краја године износи 2,1%. Платнобилансна 
позиција земље је током првих осам месеци 2015. године значајно побољшана. Пад 
светске цене нафте и постепен економски опоравак наших главних спољнотрговинских 
партнера повољно су деловали на спољнотрговинску размену. Дефицит текућег рачуна 
је у овом периоду износио 915,5 мил. евра и за 24,2% је нижи у односу на исти период 
2014. године. Нижи текући дефицит резултат је побољшања на рачунима роба, услуга и 
секундарног дохотка. Спољнотрговински дефицит роба и услуга је смањен за 10,9%, 
услед бржег раста извоза. Раст извоза робе, у овом периоду, остварен је захваљујући 
извозу пољопривредних и прехрамбених производа и дувана. Поновно покретање 
производње у смедеревској железари, утицало је на повећање извоза и делимичну 
супституцију увоза гвожђа и челика. Позитиван допринос побољшању 
спољнотрговинске неравнотеже наставили су да пружају и извоз хемијских и 
фармацеутских производа и производа од гуме и пластике. С друге стране, смањен је 
извоз моторних возила због ниже екстерне тражње. Такође, пад цене нафте и 
последично ниже цене нафтних деривата утицали су на нижу вредност извоза, док је 
опоравак енергетског сектора од разорних прошлогодишњих поплава утицао на раст 
извоза електричне енергије (38,5%мг). Кретање увоза, у овом периоду карактерише 
раст увоза металне руде, кокса и каменог угља због повећане производње основних 
метала. Најзначајнији допринос смањењу спољнотрговинског дефицита, потиче од 
ниже вредности увоза сирове нафте и нафтних деривата као резултат пада цене нафте 
на светском тржишту. Од почетка године забележен је нето прилив капитала од 544,7 
мил. евра. Прилив капитала је резултат прилива страних директних инвестиција од 
1.055,7 мил., док је по основу осталих инвестиција забележено раздуживање (51,5 мил. 
евра). Укупан дефицит текућег рачуна у 2015. би, према нашој процени, требало да 
износи око 1,6 млрд еврa, или 4,7% БДП-а, што је ниже за 1,3 п.п. у односу на 2014, уз 
готово потпуно покриће путем СДИ. Поред повољних цикличних кретања, смањење 
спољнотрговинских неравнотежа је помогнуто структурним прилагођавањем домаће 
привреде и побољшањем екстерне конкурентности. Наставак спровођења структурних 
реформи у циљу побољшања пословне климе, очувања макроекономске стабилности и 
консолидације јавних финансија би требало да обезбеди даљи прилив страних 
директних инвестиција у секторе разменљивих добара, који ће на средњи и дуги рок 
побољшати производни потенцијал и осигурати одрживи раст. Дефицит 
консолидованог буџета и дуг сектора државе на крају 2014. године су достигли 6,7% 
БДП и 72,4% БДП, респективно. Имајући у виду висок дефицит и дуг неопходно је 
било предузети мере фискалне консолидације које би у средњем року зауставиле раст 
јавног дуга. Циљ фискалне консолидације у средњорочном периоду (2015-2018) је 
смањење дефицита и заустављање раста јавног дуга и успостављање тренда његовог 
опадања. Ради лакшег остваривања ових изазовних циљева договорен је аранжман са 
ММФ који је дао кредибилитет реформама и обезбедио повољнију позицију државе на 
међународном финансијском тржишту. Фискалне мере у 2015. години дале су добре 
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резултате и у читавом периоду фискални дефицит налази се знатно испод границе 
договорене са ММФ. Фискални дефицит консолидованог сектора државе износио је 
51,1 млрд динара, за првих девет месеци текуће године, што је далеко испод 
коригованог програмског циља од 143,6 млрд динара. Нижи дефицит резултат је 
конзервативних пројекција, с једне стране, те побољшане наплате прихода, с друге 
стране. Одређени расходи су такође били мањи од планираних. Текући расходи 
углавном су се кретали у складу са буџетом. 5 Значајно ниже од плана извршили су се 
капитални расходи. Даље подбацивање капиталних расхода било штетно по дугорочни 
потенцијални раст привреде Србије. Јавне инвестиције морају бити боље планиране и 
расположива средства коришћена ефективно и ефикасно. Економска кретања и изгледи 
Србије у 2016. години у великој мери ће зависити од кретања у међународном 
економском окружењу, као и од даљег спровођења мера фискалне политике. Успешно 
спроведене мере фискалне политике и побољшани услови пословног и инвестиционог 
окружења током 2015. године омогућили су стварање основе за стабилан и одржив 
раст у наредним годинама. Кориговане су навише пројекције БДП и повезаних 
индикатора за период 2015 - 2018. Системско унапређење привредног амбијента, 
омогућило је раст страних и домаћих инвестиција, док ће убрзање реструктурирања 
привреде, створити услове за ново запошљавање и повећање продуктивности и 
конкурентности привреде. Раст БДП у 2016. години, ревидиран је навише на 1,8% и 
биће вођен растом инвестиционе потрошње. Такође, након седмогодишњег реалног 
смањивања потрошње становништва, очекује се скроман раст животног стандарда у 
2016. Фискални простор, обезбеђен снажним структурним прилагођавањем од 2,5% 
БДП у 2015. години, омогућио је благ реални раст државне потрошње у 2016. године. 
Заустављање раста јавног дуга остаје главни циљ фискалне политике што подразумева 
даљу примену мера фискалне консолидације у 2016. и 2017. години. Неопходно 
прилагођавање у 2016. години у односу на 2015. годину, подразумева даље структурно 
фискално прилагођавање од 0,75% БДП. Мере фискалне консолидације у 2016. години 
подразумевају: o даље смањење трошкова и повећање ефикасности свих нивоа јавне 
управе, кроз реорганизацију и функционално реструктурирање; o маса плата на свим 
нивоима власти биће мања за 3%, у односу на процењено извршење у 2015. години, 
што одговара циљаном смањењу броја запослених у систему сектора државе (9.000 од 
почетка 2016. године и додатних 20.000 у другој половини 2016. године); o наставак 
спровођења правила према коме се на сваких пет ослобођених/упражњених сталних 
радних места може реализовати једно додатно запослење, тј. упослити једна особа у 
сектору државе; o у оквиру других текућих расхода неопходна је даља штедња али и 
реално планирање како не би дошло до стварања доцњи у плаћању обавеза. Фискални 
простор, обезбеђен бољим резултатом од планираног, делом ће се користити за циљано 
повећање плата и пензија, превасходно са циљем сужавање јаза у платама сектора 
државе. Укупан утицај на буџет циљаног повећања плата и пензија биће 0,3% БДП. 
Макроекономске пројекције за период од 2016. до 2018. године указују на убрзану 
путању опоравка. Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три 
године од 7,7% заснована је на расту домаће тражње, опоравку инвестиционе 
активности и расту животног стандарда становништва. Започет инвестициони циклус 
током 2015. године и у наредним годинама, ће бити носећи развојни фактор који ће, уз 
реструктурирање привреде омогућити даље смањивање унутрашње и спољне 
неравнотеже. Убрзање раста БДП у 2017. и 2018. години на 2,2% и 3,5%, респективно 
засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда 
становништва на реалним основама. Даље спровођење мера фискалне политике и 
побољшање пословног и инвестиционог окружења омогућиће стварање основе за 
убрзање раста у наредним годинама..  

 
У циљу припреме и израде нацрта Одлуке о буџету општине Црна Трава за 

2016. годину, надлежна стручна служба Општинске управе општине Црна Трава је у 
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складу са буџетским календаром доствила своје Упутство директним и индиректним 
буџетским корисницима у коме су дефинисани основни правци у погледу планиране 
политике локалне власти, процене прихода и примања и расхода и издатака буџета 
локалне власти, и рокови за њихово достављање. Упутство за припрему финансијских 
планова засновано је на параметрима са којима је стручна служба располагала. Сви 
корсиници су у складу са буџетским календаром доставили своје финансијске планове. 

 
Министарство финансија је доставило Упутство за припрему Одлука о буџету 

25.11.2015. године са смерницама за планирање буџетских расхода. Главно ограничење 
односи се на начин планирања запослених и масе средства за плате. 

 
На основу достављених предлога финансијских планова корисника средстава 

локалне власти, а сагласно одредбама члана 31. Закона, који се односи на календар 
буџета локалне власти, од стране стручних служби припремљен је нацрт Одлуке о 
буџету општине Црна Трава за 2016. годину. 
            При утврђивању предлога Одлуке поступило се у складу са  одредбама члана 
36а. Закона о буџетском систему, односно Упутству за припрему Одлуке о буџету 
локалне власти за 2016. годину и пројекцији за 2017. и 2018. годину, донетом од стране 
Министарства финансија од 23.11.2015. године. 
  
 Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину, сагласно 
одредбама члана 28, 29. и 30. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 и др. закон), 
садржи општи, посебан део и посебне одредбе. 
  
 

І ОПШТИ ДЕО 
 
 Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину урађен је у 
складу са смерницама из Упутства и исказана је програмски, а садржи  рачун примања 
и прихода, расхода и издатака, укупне расходе исказане по функционалној 
класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске 
године. 
 Планирана средства у предлогу Одлуке о општине Црна Трава за 2016. годину, 
заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14), која се остварују по 
основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и 
других прихода и примања утврђених Законом. 
          Укупни приходи и примања у предлогу Одлуке утврђени су у износу од 
177.110.000,00 динара, док су укупни расходи и издаци утврђени у износу од 
207.110.000,00 динара, чиме је планиран буџетски дефицит у износу од  30.000.000,00 
динара. 
 Укупан фискални дефицит у износу од 23.000.000,00 динара биће покривен 
неутрошеним средствима из 2015. године. Резултат оствареног дефицита је 
инвестициона активност општине Црна Трава у 2015. години, а која је усмерена и на 
2016. годину.   
 Приоритетна улагања у капиталне пројекте из буџета општине Црна Трава за 
2016. годину планирана су са 77.100.000,00 динара, исказана у члану 4. предлога 
Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу прописаних образаца из Упутства  9. 
и 9а. који су дати прилогу ове Одлуке и представљају њен саставни део.    
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 Буџетски приходи и примања и расходи и издаци 
 
             ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 
 Буџетски приходи и примања општине Црна Трава за 2016. годину планирани 
су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о 
финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар-
октобар 2015. године), при чему су се имале у виду и измене и допуне одредаба Закона 
о порезима на имовину, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит 
правних лица.  
 Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Црна Трава, тј. 
њиховом пројекцијом за 2016. годину, утврђени су укупни приходи и примања у 
износу од 177.110.000,00 динара, што у односу на  Одлуку о буџету општине Црна 
Трава за 2015. годину чини повећање  од 14,82 % или 26.240.000,00 динара . 
 У структури планираних прихода и примања буџета општине Црна Трава за 
2016. годину, највеће учешће имају трансфери са 64,50% или 114.200.000,00 динара, 
док остатак од 62.910.000,00 динара или 35,50% чине остали приходи буџета (порез на 
доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и 
други порези, као и пренета неутрошена средства из 2015. године).  
   
 
КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
 
  Предлогом Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину утврђени су 
укупни расходи и издаци у износу од 207.110.000,00 динара, од чега се на текуће 
расходе односи 125.730.000,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 
81.380.000,00 динара. 
 У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају расходи по 
основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна 
средства) у укупном износу од 81.380.000,00, што чини 39,30%  
 Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз 
запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 
31.372.000,00 динара, што чини 15,15%, куповину роба и услуга (стални трошкови, 
трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и 
одржавање и материјал) у износу од 39.149.000,00 динара или 18,91%, трансфери 
вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) у износу од 
22.634.000,000 динара или 10,93 %. 
 Поступајући у складу са  правилима за усклађивање плата у јавном сектору, а 
датим у Упутству за припрему у делу који се односи на планирање масе за плате 
запослених у 2016. годину Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и 
пројекцијама за 2017. и 2018. годину, планирана је маса средстава за исплату дванаест 
месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти у 2016. 
години умањену за 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 
 Смањење на укупно планиране плате из буџета општине Црна Трава односе се 
на економске класификације 411 - Плате, додаци и накнаде запослених  и 412 - 
Социјални доприноси на терет послодавца. 
          Укупно средства за исплату дванаест месечних плата запосленим који се 
финансирају из средстава буџета општине Црна Трава у 2016. години планирају се у 
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износу од 25.997.000,00 динара (економска класификација 411 и 412) и приказана су у 
следећој табели (табела 1.): 
     
 ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2016. годину  
      
     Tабела 1.  

Маса средстава за плате  
планирана за 2015. годину 

Маса средстава за плате 
планирана за 2016. 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 19,961,000   18,653,000   

2 Установе културе 1,261,000   2,317,000   

3 
Остале установе из области јавних 
служби (навести називе: на пр: 
установе у области културе и сл.)                    

        
4 Месне заједнице 648,000   648,000   

5 
Дирекције основане од стране 
локалне власти         

6 Предшколске установе 4,210,000   4,379,000   

7 

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

8 
Остали индиректни корисници 
буџета (навести називе)                                                                      

            

9 
Укупно за све кориснике 
буџетских средстава  26,080,000 0 25,997,000 0 

 
 У нормативном делу општег дела Одлуке утврђени су директни буџетски 
корисници, начин коришћења средстава непосредно у зависности од остварених 
прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских средстава у току буџетске 
године, наредбодавац за извршење Одлуке о буџету,  као и непосредна одговорност 
руководилаца директних и индиректних буџетских корисника за закониту, наменску и 
економичну употребу буџетских средстава.  
 У складу са Законом о јавном дугу и Законом о буџетском систему, овом 
Одлуком (члан 24.) је предложено да се привремено расположива средства на 
консолидованом рачуну Трезора општине Црна Трава могу пласирати на тржиште 
капитала под условом да се обезбеди ликвидност укупних средстава која се налазе на 
консолидованом рачуну Трезора општине Црна Трава. Треба имати у виду  и чињеницу 
да је изменама и допунама Закона о буџетском систему повећан број корисника јавних 
средстава укључивањем у консолидовани рачун трезора општине Црна Трава за 
средства која се трансферишу осталим корисницима јавних средстава (дотације и 
субвенције). 
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 ІІ ПОСЕБАН ДЕО 
 
 У одредбама (члана 16.) посебног дела Одлуке, сврстани су директни и 
индиректни буџетски корисници који ће се финансирати сагласно Одлуци средствима 
буџета општине Црна Трава, а  према организационој, функционалној и економској 
класификацији. 
 У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 
68/15 и др. закон), у предлогу Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину 
буџетски корисници су сврстани у 3 раздела и 24 глава. 
 Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су 
у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 
2016. годину и износе 207.110.000,00 динара. 
 Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, као и потребу за 
рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава 
из буџета за буџетске кориснике није могао да одговори свим поднетим захтевима. 
 При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из 
Закона, приоритет су имали расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и 
социјалних доприноса на терет послодавца, накнада по основу права из колективних 
уговора (јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне услуге, 
трошкови електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе 
буџетских корисника из своје надлежности. 
 Обим средстава за плате и социјалне доприносе на терет послодавца код свих 
буџетских корисника планиран је сагласно Упутству за припрему Одлуке о буџету 
локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину, а који се заснива  
на Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник 
РС”, број 116/14) и утврђивању максималног броја запослених на неодређено време на 
основу члана 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15) у систему аутономне покрајине и 
локалне самоуправе.  
            На основу Одлуке Владе Републике Србије 05 број 112-13018-2015-1 од 
02.12.2015. године о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 
систему локалне самоуправе за 2015. годину утврђен је максималан број запослених на 
неодређено време од 50, док број запослених на одређено време може бити 10 у складу 
са чланом 10. став 2.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15).  

Сагласност на повећање броја запослених у току 2016. године на неодређено 
време у јединицама локалне самоуправе које имају мањи број запослених на 
неодређено време од максималног броја, даје Влада РС на предлог Министарства 
финансија у складу са одредбама члана 27е. став 34. и 35. Закона о изменама и 
допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 и др. закон). Забрана 
запошљавања продужена је за целу буџетску 2016. године најновијим изменама 
наведеног закона усвојеног на седници Скупштине Републике Србије дана 13.12.2015. 
године.. 
            Полазећи од постојећег броја запослених на неодређено и одређено време, као и 
од расположивих средстава за плате, планиран број запослених по корисницима  
исказан је у следећој табели (табела бр.2.) 
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ 
     
    Табела 2. 
Ред.бр. 

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) 
1 Органи и организације локалне власти 23 5 28 
        Изабрана лица   2 2 
        Постављена лица    3 3 
        Запослени 23   23 
2 Установе културе                                                                                                                                                        2 1 3 

3 

Остале установе из области јавних служби  
које се финансирају из буџета  (осим 
предшколских установа; навести назив: 
установа у области културе и сл.)                                                               0 

4 Месне заједнице     0 

5 
Дирекције основане од стране локалне 
власти     0 

6 
Укупно за све кориснике буџета на које 
се односи Закон о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији  25 1 26 

7 Предшколске установе 6 1 7 

8 

Привредна друштва и други облици 
организовања чији је једини оснивач 
локална власт (индиректни корисници 
буџета-невести називе)                                                                                                           0 

9 
Укупно за све кориснике буџета на које 
се ne односи Закон о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији  6 1 7 

10 Укупно за све кориснике буџетa  31 7 38 
 
  Пријем запослених на неодређено време вршиће се у складу са Законом у 2015. 
години по добијању сагласности од стране Владе РС и уз поштовање укупно планиране 
масе средстава за исплату плата запослених који се финансирају из буџета општине 
Црна Трава у складу са Законом.   
 Планирани расходи и издаци из средстава буџета за 2015. годину представљају 
реалне могућности општине Црна Трава  за наредну буџетску годину. 
 
        Раздео 1., Глава 1.01., Скупштина општине, Програм 0602, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 
 
       Укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Црна Трава, као 
органа, у 2015. години износе 3.710.000,00 динара. 
         Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца 
(економска класификација 411, 412) за секретара Скупштине општине као постављеног 
лица на период од 4 године планирана су у износу од 1.200.000,00 динара.  



- 97 - 

 Трошкови запослених за долазак и одлазак са посла планирана су у износу од 
120.000,00 динара на економској класификацији 415 – Накнаде трошкова за запослене. 

У складу са Одлуком о накнадама за рад и путним трошковима одборника, 
шефова, одборничких група у Скупштини општине Црна Трава, обавезе по основу 
накнада за рад одборника и шефова одборничких група, дневнице за присуствовање 
седницама и Скупштинских комисија планирана су у износу од 900.000,00 динара на 
економској класификацији 416 – Награде запосленим и остали посебни расходи. 
 Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска 
класификација 422) планирани су у износу од 50.000,00 динара. 
 Планирани расходи за економску класификацију 423 – Услуге по уговору 
износе 1.100.000,00 динара и односе се на функционални додатак председника 
Скупштине општине Црна Трава и његовог заменика, а у складу са Одлуком о 
накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, одборничких група у 
Скупштини општине Црна Трава. 
 На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 220.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 

Планирани трошкови за економску класификацију 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова износи 120.000,00 динара. 

 
       Раздео 1., Глава 1.02., Одржавање избора, Програм 0602, Програм 15 – 

Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

 
У оквиру ове главе планирана су средства за спровођење редовних локалних 

избора у 2016. години. Средства су планирана на економској класификацији 481 - 
Дотације невладиним организацијама и удружењима у укупном износу од 1.200.000,00 
динара. Наведена средства трошиће строго наменски за шта је одговорна Општинска 
изборна комисија. 
  
 Укупно планирана средства у оквиру Раздела 1. износе 4.910.000,00 динара. 
 
            Раздео 2., Глава 2.01,  Председник општине, Програм 0602, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 
 
 У оквиру Председника општине планирани су расходи у укупном износу од 
6.133.000,00 динара. 
 Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца, 
(економска класификација 411, 412) планирана су за Председника општине као 
изабраног лица у износу од 2.213.000,00 динара. 

Трошкови запослених за долазак и одлазак са посла планирана су у износу од 
50.000,00 динара на економској класификацији 415 – Накнаде трошкова за запослене. 
 Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска 
класификација 422) планирани су у износу од 70.000,00 динара.  
 Расходи по основу услуга по уговору (економска класификација 423 – Услуге по 
уговору) планирана су у износу од 800.000,00 динара и односе се на функционални 
додатак заменика председника општине Црна Трава, као и за чланове комисија које 
именује Општинско веће.   
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 У оквиру економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
институцијама и организацијама – Учешће општине у развојним пројектима општине 
планирана су средства у износу ид 2.700.000,00 динара.  

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 300.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 
 

Раздео 2., Глава 2.02,  Општинско веће, Програм 0602, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

 
У оквиру Општинског већа планирани су расходи у укупном износу од 

1.760.000,00 динара. 
 Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца, 
(економска класификација 411, 412) планирана су за Председника општине као 
изабраног лица у износу од 740.000,00 динара. 

Трошкови запослених за долазак и одлазак са посла планирана су у износу од 
50.000,00 динара на економској класификацији 415 – Накнаде трошкова за запослене. 

У складу са Одлуком о накнадама за рад и путним трошковима чланова 
Општинског већа планирана су средства за обавезе по основу накнада за рад чланова 
Општинског већа, дневнице за присуствовање седницама Општинског већа, путни 
трошкови чланова већа у износу од 800.000,00 динара на економској класификацији 
416 – Награде запосленим и остали посебни расходи. 

Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска 
класификација 422) планирани су у износу од 70.000,00 динара. 

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 100.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) 
 

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 2. износе 7.893.000,00 динара 
 
       Раздео 3., Глава 3.00, Општинска управа, Програм 0602, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 
 
 Укупно планирани расходи и издаци Општинске управе – функционална 
класификација 130 – Опште услуге за 2016. годину износе 38.450.000,00 динара.  
 За постављена и запослена лица у Општинској управи по основу плата, 
социјалних доприноса, превоза на посао, јубиларне награде и социјална давања 
(економска класификација 410000 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 
16.940.000,00 динара, што чини 45,12% укупних расхода Општинске управе општине 
Црна Трава планираних за 2016. годину.  
 С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се 
у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел.енергија и сл.), као и других 
расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне и 
мобилне телефоније, услуге поште, осигурања возила опреме и запослених и др. 
(економска класификација 421000 – Стални трошкови) планирани су у износу од 
4.000.000,00 динара. У оквиру ове апропријације планирана су средства за сталне 
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трошкове и Скупштине општине Црна Трава, Председника општине и Општинског 
већа општине Црна Трава. 
 По основу службених путовања, дневница у земљи, смештаја и осталих 
трошкова на службеном путу за потребе запослених у Општинској управи (економска 
класификација 422000 – Трошкови путовања) планирани су расходи у износу од 
600.000,00 динара. 
 За обавезе по основу услуга за одржавање софтвера, одржавање рачунара, 
котизација (стручна саветовања и стручне испите), објављивање тендера и 
информативних огласа, услуга вештачења, накнада члановима комисије остале стручне 
услуге (комисије за технички преглед), услуге по уговору о делу за ангажована лица за 
обављање послова ван делатности Општинске управе, за ангажовање лица по основу 
уговора о привременим и повременим пословима због повећања обима посла и 
трошкови репрезентације (економска класификација 423 – Услуге по уговору) 
планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара. 
 За расходе по основу специјализованих услуга планирана су средства у износу 
од 1.700.000,00 динара (економска класификација 424 - Специјализоване услуге). 
Наведена средства су планирана са спровођење поступка решавања имовинско – 
правних послова који захтевају хитно решавање. У том смислу наведена средства ће се 
користити превасходно за реализацију активности које се односе на израду потребних 
стручних пројекта за спровођење код Службе за катастар непокретности. 
 По основу занатских радова (зидарски, столарски, молерски, радови на 
водоводу и канализацији и др.) поправке саобраћајних возила, рачунарске и 
електронске опреме и остало (економска  класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање) планирана су средства у износу од 1.350.000,00 динара за објекте и опрему 
коју користе органи општине Црна Трава. 
 За потребе рада запослених у Општинској управи за набавку канцеларијског 
материјала, тонера, стручне литературе за редовне потребе запослених, гориво (бензин, 
дизел и течни гас), средства за одржавање хигијене и остали материјал за посебне 
намене (економска класификација 426 – Материјал) планирана су средства у износу од 
2.500.000,00 динара. 
 У оквиру економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама (Средства за заштиту од елементарних непогода) 
планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Наведена средства користиће 
се искључиво наменски у циљу спречавања настанка акцидентних догађаја са 
нежељеним последицама. У току 2016. године средства ће се користити за превентивно 
чишћење вода II реда на територији општине, као и за друге потребе које потребно 
решити и заштити људство и имовину. 
 У оквиру економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама 
и удружењима планирана су средства у износу од 160.000,00 динара. Наведена 
средства планирана су као дотација Историјском архиву из Лесковца на основу одлуке 
о поверавању послова архивирања Скупштине општине Црна Трава у износу од 
80.000,00 на годишњем нивоу, политичким партијама за редован рад у износу од 
20.000,00 динара и Сталној конференцији градова и општина на име годишње 
чланарине у износу од 60.000,00 динара. 
 На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 1.400.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 
 По основу обавеза за регистрацију службених возила (основно и каско 
осигурање за луксузна службена возила), административних такси (економска 
класификација 482 – Порези, обавезе, такси и казне) планирана су средства у износу од 
400.000,00 динара. 
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 Средства сталне и текуће буџетске резерве планирана су у укупном износу од 
2.500.000,00 динара, од чега су средства текуће резерве 2.000.000,00 динара и сталне 
500.000,00 динара. Намена ових средстава је искључива у случајевима предвиђених 
законом, а користе се на основу одлуке Општинског већа.  
 Средства за набавку машине и опреме планирана су на економској 
класификацији 512 – Машина и опрема у износу од 2.000.000,00 динара. Наведена 
средства у износу од 1.200.000,00 динара користиће се за набавку новог службеног 
возила марке Фиат, типа „Пунто“ за потребе Општинске управе. Остатак новчаних 
средстава користиће се за набавку остале потребене опреме у току године а аза коју 
постоји потреба набавке, као што су рачунари, перферије, канцеларијски намештај и 
др. потребна опрема. 
 
 У оквиру ове главе планирана је реализација четири пројеката укупне вредности 
24.600.000,00 динара, и то: 

- Пројекат завршетка кадровских станова у надградњи у Црној Трави, 
вредности 5.000.000,00 динара. Средства су планирана на економској 
класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти. 

- Пројекат реконструкције нисконапонске електромреже у МЗ Криви Дел 
вредности 12.000.000,00 динара. Средства су планирана на економској 
класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти. 

- Пројекат изградње водовода у МЗ клана са израдом техничке документације 
вредности 3.800.000,00 динара. Средства су планирана на економској 
класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти. 

- Пројекат изградње канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ у Црној 
Трави са израдом техничке документације. 
 
Укупно планира средства за ову главу износе 62.150.000,00 динара. 
 

       Раздео 3., Глава 3.01, Општинска управа, Програм 0602, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0004 – Општинско јавно 
првобранилаштво. 
 
 У оквиру ове главе планирани су трошкови за рад општинског јавног 
првобраниоца у износу од 1.000.000,00 динара на економској класификацији 423 – 
Услуге по уговору. Општина Црна Трава нема своје првобранилаштво из више 
оправданих разлога па су наведени послови поверени општинском јавном 
првобраниоцу за општину Власотинце. У том смислу закључен је споразум – уговор о 
финансирању рада јавног првобраниоца за послове које он обавља за потребе општине 
Црна Трава. 

 
Раздео 3., Глава 3.02, Општинска управа, Програм 0101, Програм 5 – Развој 

пољопривреде, Програмска активност  0001 – Унапређење услова за 
пољопривредну делатност 
 
 У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара 
на име реализације два пројекта које се односе на развој пољопривреде, и то: 

- Пројекат развоја воћарства на територији општине Црна Трава – набавка 
садница америчке боровнице у износу од 5.000.000,00 динара, и  

- Пројекат вештачког осемењавања крава на територији општине Црна Трава 
у износу од 500.000,00 динара. 

Додела средства за субвенцију у области развоја воћарства вршиће се 
искључиво на основу спроведеног конкурса од стране надлежних комисија и служби 
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Општинске управе. Додела субвенције вршиће се након потписивања уговора о додели 
субвенције. 
 Додела средства за реализацију пројекта вештачког осемењавања крава на 
територији општине Црна Трава врши ће се на основу спроведеног конкурса и 
закљученог уговора са овлашћеном ветеринарском установом. Средства ће бити 
исплаћивана директно ветеринарској установи на основу достављене фактуре за 
извршене услуге. 

Средства су планира на функционалној класификацији 420 – Пољопривреда, 
економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама (мере и акције за стимулисање пољопривреде). 
 
 Раздео 3., Глава 3.03, Општинска управа – НВО и Удружења грађана, 
Програм 0602, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 
 У оквиру ове главе планирана су средства за реализацију пројекта који су од 
општег интереса за општину Црна Трава у областима као што су: 
 Наведена средства биће додељивана искључиво по основу јавног конкурса за 
суфунансирање програма и пројекта од општег интереса на територији општине Црна 
Трава за 2016. годину, а који ће спроводити надлежна служба Општинске управе, а на 
основу Правилника који регулише доделу средстава из буџета општине Црна Трава за 
ове намене. 

Средства у износу од 2.240.000,00 динара планирана су на економској 
класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима. 
 

Раздео 3., Глава 3.04, Општинска управа – Заштита животне средине, 
Програм 0401, Програм 6 – Заштита животне средине, Програмска активност  
0001 – Управљање заштитом животне средине и природних вредности 
 
 У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 700.000,00 динара на 
функционалној класификацији 560 – Заштита животне средине, економској 
класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама (средства за заштиту животне средине). Планирана средства су 
наменска и могу се користити једино према програму заштите животне средине. 
  
 Раздео 3., Глава 3.05, Општинска управа – Путна инфраструктура, Програм 
0701, Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска активност  0002 – 
Одржавање путева 
 
 У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара 
на функционалној класификацији 620 – Развој заједнице, економској класификацији 
425 – Текуће поправке и одржавање. Намена ових средства је опредељена за летње и 
зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева. На овој позицији планирана 
су и средства за зимско одржавање за 2015. и 2016. годину, а која су опредељена по 
буџету за 2015. годину. То практично значи да су то уговорене обавезе из 2015. године, 
а трошење ових вршиће се до краја 2015. и у 2016. години, док траје период зимског 
одржавања.  
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 Раздео 3., Глава 3.06, Општинска управа – Здравствена заштита, Програм 
1801, Програм 12 – Примарна здравствена заштита, Програмска активност  0001 – 
Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 
            У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара 
на функционалној класификацији 740 – Здравство, економској класификацији 464 – 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања. Средства су намењена 
првенствено за финансирање зарада радника који нису уговорени код Фонда али су 
неопходни за рад здравствене амбуланте и пружање услуга пацијентима на нивоу 
вишем од норматива у складу са чланом 13. и 13а. Закона о здравственој заштити („Сл. 
Гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013 - др. закон, 93/2014 i 96/2015). 

Планирана средства користиће се за текуће поправке и одржавање грађевинских 
објеката и опреме и набавку потребне опреме, као и набавку огрева и других 
материјалних трошкова, а у складу са финансијским планом. 
 

Раздео 3., Глава 3.07, Општинска управа – Развој спорта и омладине, 
Програм 1301, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска активност  
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 
 У оквиру ове главе планирана су средства за реализацију пројеката и програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта дефинисани 
чланом 137. Закона о спорту („Сл. Гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11 - др. закони). 
 Финансирање општег интереса у области спорта у 2016. Години у општини 
Црна Трава вршиће се искључиво применом одредаба члана 138. наведеног закона и 
Правилника који регулише доделу средстава из буџета општине Црна Трава. 
 Планирна средства за ову намену износе 1.578.000,00 динара на економској 
класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама и удружењима. 
 

Раздео 3., Глава 3.08, Општинска управа – Верске организације, Програм 
0602, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 
 У оквиру ове главе планирана су средства за реализацију програма цркве и 
верских организација на територији општине Црна Трава. Финансирање програма 
вршиће се искључиво у складу са чланом 44. Закона о црквама и верским 
организацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 36/06) и Правилника који регулише доделу 
средстава из буџета општине Црна Трава.  
 Планирана средства за ову намену износе 150.000,00 динара на економској 
класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама и удружењима. 
 

Раздео 3., Глава 3.09, Општинска управа – Информисање, Програм 0602, 
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0006 – Информисање 
 
 У оквиру ове главе планирана су средства за финансирање медијских садржаја 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, који доприносе 
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана 
Црне Траве; заштити и развоју људских права и демократије; слободном развоју 
личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; 
развоју образовања, укључујући медијску писменост као део образовног система; 
развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; 
унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских 
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садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и 
садржајима из свих области живота, без дискриминације. 
 Средства ће додељивати искључиво применом члана 17. Закона о јавном 
информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15). 
 Планирана средства за ову намену износе 100.000,00 динара на економској 
класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама и удружењима. 
 
 Раздео 3., Глава 3.10, Општинска управа – Основно образовање, Програм 
2002, Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност  0001 – 
Функционисање основних школа 
 
 У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 5.400.000,00 динара 
на функционалној класификацији 912 – Основно образовање, економској 
класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти, а на основу усвојеног 
финансијског плана основне школе за 2016. годину и могућности буџета. Планирана 
средства намењена су за расходе за запослене (без плата запослених), а која се односе 
на расходе за превоз запослених, исплату јубиларних награда и помоћи у складу са 
Колективним уговором, затим расходи за коришћење роба и услуга економска 
класификација (42) односи се на сталне трошкове, набавке огрева (дрва за матичну 
школу и истурена одељења на територији општине, расходи по основу службених 
путовања, превоза ученика и одржавања објеката и опреме и материјалних трошкова.  
 
 Раздео 3., Глава 3.11, Општинска управа, Програм 2003, Програм 10 – 
Средње образовање, Програмска активност  0001 – Функционисање средњих 
школа 
 
      У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 7.400.000,00 динара на 
функционалној класификацији 920 – Средње образовање, економској класификацији 
463 – Трансфери другим нивоима власти, а на основу усвојеног финансијског плана 
основне школе за 2016. годину и могућности буџета. Планирана средства намењена су 
за расходе за запослене (без плата запослених), а која се односе на расходе за превоз 
запослених, исплату јубиларних награда и помоћи у складу са Колективним уговором, 
затим расходи за коришћење роба и услуга економска класификација (42) односи се на 
сталне трошкове, набавке огрева (дрва и лож уље), расходи по основу службених 
путовања, превоза ученика и одржавања објеката и опреме и материјалних трошкова. 
 
 Раздео 3., Глава 3.12, Општинска управа, Програм 0901, Програм 11 – 
Социјална и дечија заштита, Програмска активност  0001 – Социјална помоћ и 
Програмска активност 0006 – Дечија заштита 
 
 У оквиру овог програма планиране су три програмске активности и један 
пројекат.  

За програмску активност 0001 – Социјална заштита планирана су средства у 
износу од 2.670.000,00 динара на функционалној класификацији 090 – Друштвена 
брига о деци и социјална заштита, економској класификацији 463 - Трансфери другим 
нивоима власти. Средства су намењена за материјалне трошкове Центра у Црној Трави 
и једнократне новчане помоћи. 
 За програмску активност 0005 – Активности црвеног крста планирана су 
средства у износу од 1.680.000,00 динара на функционалној класификацији 090 – 
Друштвена брига о деци и социјална заштита, економској класификацији 481 - 481 - 
Дотације невладиним организацијама и удружењима. Средства се односе на рад 
општинског црвеног крста (плате и други материјални трошкови радника црвеног 
крста). 
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За програмску активност 0006 – Дечија заштита планирана су средства у износу 
од 3.500.000,00 динара на функционалној класификацији 090 – Друштвена брига о деци 
и социјална заштита, економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. Средства се односе на све накнаде за социјалну заштиту у складу са законом 
које се извршавају из буџета општине за 2016. годину, као и за финансирање 
стипендија за ученике техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ у 
Црној Трави и стипендирање студената и ученика са територије општине Црна Трава. 
Додела стипендија вршиће се искључиво на основу спроведеног конкурса и закључења 
уговора о исплати стипендија. Висина и број стипендија одређиваће се у складу са 
расположивим средствима буџета. 
 За пројекат „Помоћ у кући“ планирана су средства у износу од 4.550.000,00 
динара на функционалној класификацији 090 – Друштвена брига о деци и социјална 
заштита, економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама. 
  
 Раздео 3., Глава 3.13, Месне заједнице, Програм 0602, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице 
          
 У оквиру овог програма планирана су средства за рад Месних заједница која се 
односе на обезбеђење оптималних услова за рад органа Месних заједница, текућег 
одржавања објеката домова културе, сеоских водовода и других приоритетних потреба. 
 У оквиру ове главе планирана су средства за плате у Месној заједници „Мирко 
Сотировић“ у Црној Трави. Након спроведених избора у месној заједници у октобру 
2013. године извршено је конституисање Савета месне заједнице „Мирко Сотировић“ и 
изабрано руководство. Статутом Месне заједнице предвиђено је да председник Савета 
месне заједнице, као изабрано лице на период од 4 године, буде плаћено са економских 
класификација (411 и 412). Општинско веће општине Црна Трава је дало сагласност на 
Статут месне заједнице и исти упутило на сагласност Скупштини општине Црна Трава. 
У складу са наведеним извршено је планирање расхода за запослене у укупном износу 
од 648.000,00 динара (економске класификације 411, 412 и 414).  
 На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 70.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 
 У оквиру осталих трошкова 421, 422, 423, 425, 426, 451, 482, 511 и 512 
планирана су средства за рад свих осталих месних заједница на територији општине 
Црна Трава. 
 Укупно планирана средства за ову главу износе 5.146.000,00 динара. 
            
  

Раздео 3., Глава 3.14, Општинска управа – Саобраћај, Програм 0602, 
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 
 
 Средства у оквиру ове главе планирана су за реализацију активности по основу 
годишњег програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији општине Црна Трава за 2016. годину у укупном износу од 250.000,00 
динара и то на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 
195.000,00 динара и економској класификацији 512 – Машине и опрема у износу од 
55.000,00 динара. 
 Поред наведених средстава у оквиру ове главе планирана су средства и за 
субвенције приватним предузећима на економској класификацији 454 у износу од 
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400.000,00 динара. Намена ових средстава је субвенционисање линијског приградског 
превоза на релацији Црна Трава – Власотинце и обратно као поласка у касним 
поподневним часовима. Субвенционисање се врши из разлога неисплативости линије, а 
због потреба грађана општине Црна Трава и шире у задовољавању своји потреба. 
Додела субвенција вршиће се на основу спроведеног конкурса и програма 
субвенционисања у области наведених комуналних услуга. 
 

Раздео 3., Глава 3.15, Општинска управа – Путна инфраструктура, Програм 
0701, Програм 7 – Путна инфраструктура 
 
 У оквиру ове главе планирана су средства за реализацију капиталних пројеката 
општине Црна Трава у 2015. години, и то:  

- Пројекат реконструкције општинског пута Дел – Овчарска фарма II фаза 
вредности 9.500.000,00 динара. Реализација наведеног пројекта представља 
наставак започетог пројекта из 2015. године у циљу заштите већ 
асфалтираног пута носећим асфалтним застором. 

- Пројекат модернизације – асфалтирања општинског пута Самоков – 
Златанце вредности 13.000.000,00 динара. Циљ пројекта је модернизација 
овог пута чиме се доприноси његовој заштити и развоју ове месне заједнице 
у области сеоског туризма, с обзиром на близину Власинског језера. 

- Пројекат реконструкције – асфалтирања општинског пута Тодорове воде – 
Дарковце, деоница до Ливађа вредности 30.000.000,00 динара. Циљ пројекта 
је реконструкција чиме се доприноси његовој заштити и развоју ове месне 
заједнице у области воћарства и сеоског туризма. 
 

Укупна вредност капиталних пројеката у овој глави је 52.500.000,00 динара. 
 

 Раздео 3., Глава 3.16, Јавно предузеће Вилин Луг, Програм 0601, Програм 2 
– Комунална делатност, Програмска активност 0001 – Водоснабдевање, 
Програмска активност 0002 – Управљање отпадним водама, Програмска 
активност 0007 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца, Програмска 
активност 0008 – Јавна хигијена, Програмска активност 0009 – Уређење и 
одржавање зеленила, Програмска активност 0010 – Јавно осветљење, Програмска 
активност 0011 – Одржавање гробаља и погребне услуге 
 Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска активност 0002 – 
Одржавање путева. 
 
 У оквиру ове главе планирана су два програма, Програм 2 – Комунална 
делатност и Програм 7 – Путна инфраструктура. У оквиру Програма 2 – Комуналне 
услуге планиране се у седам програмске активности, а у оквиру Програма 7 – Путна 
инфраструктура једна програмска активност, као и један пројекат „Јавни радови“. 
 Програм 2 – Комунална делатност 
 За програмску активност 0001 – Водоснабдевање планирана су средства у 
укупном износу од 700.000,00 динара (економска класификација 423 – Услуге по 
уговору 400.000,00 динара и 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама – 300.000,00 динара). 
 За програмску активност 0002 – Управљање отпадним водама планирана су 
средства у укупном износу од 700.000,00 динара (економска класификација 423 – 
Услуге по уговору – 400.000,00 динара и 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама – 300.000,00 динара). 
 За програмску активност 0007 – Уређивању, одржавање и коришћење пијаца 
планирана су средства у укупном износу од 900.000,00 динара (економска 
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класификација 423 – Услуге по уговору – 200.000,00 динара и 451 – Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама – 700.000,00 динара). 
 За програмску активност 0008 – Јавна хигијена планирана су средства у 
укупном износу од 300.000,00 динара (економска класификација 423 – Услуге по 
уговору.) 
 За програмску активност 0009 – Уређење и одржавање зеленила планирана су 
средства у укупном износу од 700.000,00 динара (економска класификација 423 – 
Услуге по уговору.) 
 За програмску активност 0010 – Јавно осветљење планирана су средства у 
укупном износу од 600.000,00 динара (економска класификација 451 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама). 
 За програмску активност 0011 – Одржавање гробаља и погребне услуге 
планирана су средства у укупном износу од 800.000,00 динара (економска 
класификација 423 – Услуге по уговору.) 
 
 Програм 7 – Путна инфраструктура 
 За програмску активност 0002 – Одржавање путева планирана су средства у 
укупном износу од 2.500.000,00 динара (економска класификација 423 – Услуге по 
уговору – 1.700.000,00 динара и 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама – 800.000,00 динара.) 
 
 У оквиру ове главе планирана су средства за реализацију пројекта јавних радова 
који ће бити спроведен у циљу остваривања јавног интереса кроз анагажовање 
социјално угоржених категорија становништва. Пројекат ће реализовати Јавно 
предузеће „Вилин Луг“ у складу са конкурсом и наменом средства. 
 Планирана средства за намене износе 1.300.000,00 динара на економској 
класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама. 
 
 Раздео 3., Глава 3.17, Предшколско образовање, Програм 2001, Програм 8 – 
Предшколско образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање 
предшколских установа  
 
 У оквиру ове главе планирани су трошкови за рад Предшколске установе (у 
даљем тексту: ПУ) „Младост“ у Црној Трави. ПУ „Младост“ је установа из система 
предшколског образовања и васпитања основана од стране Скупштине општине Црна 
Трава. У складу са наведеним средства за њен рад се обезбеђују у буџету општине 
Црна Трава. 
 Укупно планирани расходи и издаци ПУ „Младост“ – функционална 
класификација 911 – Предшколско образовање за 2016. годину  износе 7.441.000,00 
динара из буџета општине и 715.000,00 динара из других извора. 
 За запослена лица у ПУ „Младост“ по основу плата, социјалних доприноса, 
превоза на посао, јубиларне награде и социјална давања (економска класификација 41 – 
Расходи за запослене) планирана су у износу од 5.069.000,00 динара.  
 У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 120-12535/2015 од 
22.11.2015. године  и Упутством за припрему одлуке  о буџету извршено је повећање 
зарада запослених за 4%. Наведено повећање масе средстава за плате је прихваћено за 
финансирање од стране Скупштине општине, али ако дође до проблема у финансирању 
плата директних корисника буџета, надлежна служба Општинске управе извршиће 
корекцију масе средстава за плате предшколској установи умањењем плата највише до 
нивоа плата у 2015. години.  
 С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се 
у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел.енергија и сл.), као и других 
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расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне и 
мобилне телефоније, услуге поште, осигурања опреме и запослених и др. (економска 
класификација 421 – Стални трошкови) планирани су у износу од 692.000,00 динара из 
буџета општине и 95.000,00 динара из осталих извора. 
 Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 
100.000,00 динара из буџета општине и 190.000,00 динара из осталих извора. Услуге по 
уговору (економска класификација 423) планиране су у износу од 300.000,00 динара из 
буџета општине и 130.000,00 динара из осталих извора. Специјализоване услуге 
(економска класификација 424) планиране су у износу од 55.000,00 динара из буџета 
општине и 40.000,00 динара из осталих извора. Текуће поправке и одржавање 
(економска класификација 425) планиране су у износу од 210.000,00 динара из буџета 
општине и 45.000,00 динара из осталих извора. Материјал (економска класификација 
426) планиран је у износу од 368.000,00 динара из буџета општине и 180.000,00 динара 
из осталих извора. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери 
планирана су средства у износу од 395.000,00 динара и односе се на средства по основу 
умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 

На нивоу економске класификације 48 планирана су средства за порезе, 
обавезне таксе и порезе, новчане казне и пенале по решењу судова (482 и 483) у износу 
42.000,00 динара и 20.000,00 динара из осталих извора. Набавка машина и опреме 
(економска класификација 512) планирана је износу од 210.000,00 динара из буџета 
општине. 
 
 Раздео 3., Глава 3.18, Култура, Програм 1201, Програм 13 – Развој културе, 
Програмска активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
 
 У оквиру ове главе планирани су трошкови за рад Општинске библиотеке 
„Сестре Стојановић“ у Црној Трави. Оснивач библиотеке је Скупштина општине и у 
складу са тим средства за њен рад се обезбеђују у буџету општине Црна Трава. 
 Укупно планирани расходи и издаци – функционална класификација 820 – 
Култура за 2015. годину износе 4.062.000,00 динара из буџета општине и 15.000,00 
динара из сопствених прихода. 
 За запослена лица у библиотеци по основу плата, социјалних доприноса, 
социјална давања, награде запосленим и остали посебни расходи (економска 
класификација 41 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 2.578.000,00 
динара.  
 С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се 
у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел. енергија и сл.), као и 
других расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне 
телефоније, услуге поште, осигурања опреме и запослених и др. (економска 
класификација 421 – Стални трошкови) планирани су у износу од 380.000,00 динара. 
 Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 
30.000,00 динара. Услуге по уговору (економска класификација 423) планиране су у 
износу од 505.000,00 динара и односе се на финансирање функционалног додатка в.д. 
директора. Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) планиране су 
у износу од 35.000,00 динара. Материјал (економска класификација 426) планиран је у 
износу од 29.000,00 динара. На економској класификацији 465 – Остале дотације и 
трансфери планирана су средства у износу од 179.000,00 динара и односе се на 
средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 
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Порези, обавезне таксе и казне (економска класификација 482) планирани су у 
износу од 22.000,00 динара. Набавка књига (економска класификација 512) планирана 
је износу од 315.000,00 динара из буџета општине и 15.000,00 динара из осталих 
извора.  
  

Раздео 3., Глава 3.19, Туристичка организација општине Црна Трава, 
Програм 1502, Програм 4 – Развој туризма, Програмска активност 0002 – 
Туристичка промоција 
 
 У оквиру овог програма планирана су средства за рад туристичке организације 
на функционалној класификацији 473 – Туризам у укупном износу од 890.000,00 
динара. Средства су намењена за коришћење роба и услуга. На економској 
класификацији 423 – Услуге по уговору планирана су средства за функционални 
додатка в.д. директора туристичке организације. 
 
 
  
 
 Уважавајући одредбе Закона о буџетском систему, Упутства Министарства 
финансија за припрему буџета јединица локалних самоуправа за 2016. годину и 
усвојених финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине 
Црна Трава за 2016. годину, као и могућности буџета по питању прихода и расхода, 
предлаже се Општинском већу општине Црна Трава, да усвоји предлог Одлуке о 
буџету општине за 2016. годину. 
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ФИНАНСИЈЕ 
 

 
Руководилац, 

Ватрослав Славковић, дипл. ецц. 
 

 
 
 
  Разлози за раније ступање на снагу Одлуке не постоје. 
 
 Процена финансијских средстава потребна за спровођење Одлуке 
 
 Сагласно одредбама члана 48. став 6. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 
68/15 и др. закон), није потребно обезбедити додатна средства за спровођење Одлуке о 
буџету општине Црна Трава за 2016. годину.    
 Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини општини Црна Трава да донесе 
Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2016. годину, како је то дато у предлогу 
Одлуке.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Славољуб Благојевић 

 


