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                      I)  Основни подаци о информатору 

 

         Информатор о раду општине Црна Трава објављује се  

сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 

54/07,104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање информатора о 

раду државног органа („Сл.гласник РС“ бр.57/05 и 68/2010). 

 Информатор садржи податке који су од значаја за 

садржину,обим и начин остваривања права заинтересованих лица 

на приступ информацијама од јавног значаја. 

 Циљ објављивања информатора је информисање јавности о 

документима и информацијама које поседује општина Црна Трава 

у оквиру делокруга рада. 

 Информатор се објављује и у електронској верзији на 

интернет презентацији општине Црна Трава 

www.opstinacrnatrava.org.rs. 

 Црна Трава ће заинтересованом лицу без накнаде омогућити 

увид у информатор,односно дати му одштампани примерак 

информатора уз накнаду нужних трошкова. 

 Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан 

приступ информацијама у општини Црна Трава је Јован Цекић, 

Начелник општинске управе. 

Информатор је објављен 23.11.2011.године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opstinacrnatrava.org.rs/


 
           II) Најчешће тражене информације од јавног значаја 

 

Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају 

односе се на разне области из делокруга рада општинске управе 

општине Црна Трава. 

Најчешћи захтеви су за: 

o издавање копија решења којим се утврђује да су са даном 

26.12.1950.године као даном ступања на снагу Закона о 

национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта 

национализована,постала друштвена својина,изграђена и 

неизграђена грађевинска земљишта КО Црна Трава, 

o наменско извршавање буџета општине Црна Трава, 

o планирани пројекти на територији општине Црна Трава, 

o издавање копија решења о експропријацији непокретности на 

катастарским парцелама, 

o издавање копија решења о изузимању из поседа катастарских 

парцела, 

o изградња комуналне инфраструктуре у општини Црна Трава, 

o исправка личних података у матичним књигама за сва 

матична подручја у општини Црна Трава, 

o одобравање средстава за побољшање квалитета живота у 

месним заједницама, 

o проширење мреже пријема ТВ сигнала на територији 

општине Црна Трава, 

o издавање локацијских и грађевинских дозвола за објекте у 

енергетици који користе обновљиве изворе електричне 

енергије. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



   III) Списак прописа којима се одређује делокруг рада и који се 

примењују у вршењу овлашћења 

 

 
Делокруг рада Општинске управе регулисан је следећим прописима и правним актима: 

- Закон о Локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) 

- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/2005 101/07,95/10) 

- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, 

број 129/2007)  

- Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину 

(„Службени гласник РС“, број 78/2011) 

- Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 

34/01, 39/01, 49/05, 79/05) 

- Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за 

период 2011. – 2013. године („Сл.гл.РС“, број 56/2011) 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Служб. гласник РС број  34/03,84/04, 

85/05,101/05, 5/09и107/09. измене и допуне Служб. Гласник број 101/2010 ) 

- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05 и 61/05) 

- Закон о одређивању максималног броја запослених у Локалној администрацији 

(„Службени гласник РС“, број 104/2009 ) 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, 

број 34/2001, 62/2006 и 63/2006) 

- Закон о Локалним изборима („Службени гласник РС“. Број 129/2007 и 54/2011) 

- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 сл. 

гласник РС“, број 30/10) 

- Закон о финансирању Локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006) 

- Уредба о критеријумима за расподелу трансфера солидарности једницама Локалне 

самоуправе („Сл.гл.РС“, број 73/2011) 

- Уредба о утврђивању Метадологије за израчунавање степена развијености Региона и 

јединица Локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, број 68/2011), 

- Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица Локалне 

самоуправе („Сл.гл.РС“, 69/2011) 

- Уредба о условима за подстицање производње и запошљавања у девастираним 

подручјима у 2011. години („Сл.гл.РС“, број 3/2011), 

- Уредба о условима за подстицај и развој предузећа и предузетништва у 

неразвијеним општинама у 2011. години („Сл.гл.РС“, број 3/2011) 

- Закон о Јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/2008) 

- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011) 

- Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 

43/2011) 

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009) 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005) 

- Закон о изменама и допунама Закона о експропријацији („Службени гласник РС“, 

број 20/2009) 

- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“,бро 72/2009 и 

52/2011) 

- Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у 

Предшколску установу („Сл.гл.РС“, број 44/2011) 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

РС“, број 120/2004 54/07,104/09,36/10), 

- Стратегија рзвоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године 

(„Сл.гл.РС“, број 75/2011) 

- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91) 



- Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/2001, 45/2002, 

80/2002,135/2004,61/2007,  5/2009 и 24/2011) 

- Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009) 

- Закон о политичким странкама („Службени гласник РС“, број 36/2009) 

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009) 

- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, број 51/09) 

- Закон о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) 

- Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) 

- Закон о фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС“, број 72/09)  

- Закон о јавној својини („Сл.гл.РС“,број 72/2011) 

- Закон о заштити пословне тајне („Сл.гл.РС“, број 72/2011) 

- Закон о кривичном поступку („Сл.гл.РС“,број 7282011) 

- Закон о парничном поступку („Сл.гл.РС“, број 72/2011) 

- Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл.гл.РС“, број 72/2011) 

- Закон о одликовањима Републике Србије („Службени гласник  РС“, број 88/09) 

- Закон о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 104/09) 

- Закон о попису становништва домаћинстава и станова 2011. године („Службени 

гласник РС“, број 104/09 и 24/2011) 

- Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС“, број 

107/09) 

- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09) 

- Уредба о спровођењу евакуације („Сл.гл.РС“, број 22/2011) 

- Уредба о садржају и начину израде Планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама у 2011. години („Сл.гл. РС“, број 8/2011) 

- Уредба о начину и поступку означавања тајности података односно докумената 

(„Сл.гл.РС“, број 8/2011) 

- Уредба о начину и поступку добровољног служења војног рока са оружјем 

(„Сл.гл.РС“, број 7/2011)  

- Закон о у управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09) 

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, 

број 23/03,70/03,55/04,61/05,85/05,62/06,61/07 и 20/09) 

- Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/2009) 

- Правилник о садржини и начину вођења евиденције о датим овлашћењима за 

обављање послова матичара („Сл.гл.РС“, број 72/2011), 

- Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Црна 

Трава(„Сл.гл.РС“, број 98/2010) 

- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 

39/93) 

- Закон о Републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 

43/2003, 5/2009) 

- Закон о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“, број 135/2004, 

90/2007) 

- Породични Закон („Службени гласник РС“, број 18/2005) 

- Закона о заштити података о личности („Службени лист СРЈ“, број 24/98 и 26/98, 

Сл.гл.РС 97/2008  104/2009) 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 24/2011) 

- Правилник о начину израде Планских докумената као и студије оправданости за 

проглашење туристичког простора („Сл.гл.РС“, број 58/2011), 

- Правилник о условима и критеријумима за суфинансирање израде Планских аката 

(„Сл.гл.РС“, број 72/2011) 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 84/04 и 80/2011) 

- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 46/91, 53/93,67/93 и 54/96) 

- Уредба о висини накнаде за воде за 2011. годину („Сл.гл.РС“,број 80/2011) 

- Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2011. године 

(„Сл.гл.РС“,бр.20/2011) 



- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04) 

- Закон о становању („Службени гласник РС“, број 52/92, 76/92 и 101/05) 

- Одлука о оснивању Републичке Агенције за становање („Сл.гл.РС“,број 56/2011) 

- Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, број 44/95) 

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 16/97 и 42/98) 

- Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник РС“, број 53/93, 67/9, 48/94 и 

101/05) 

- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005) 

- Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 

46/95,66/2001,61/2005 и 62/2006) 

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 41/09) 

- Уредба о условима и начину коришћења подстицаја за подршку развоју села кроз 

јачање људских капацитета земљорадничких задруга у 2011. години („Сл.гл.РС“, 

број 12/2011) 

- Уредба о условима и начину коришћења премије за млеко у 2011. години 

(„Сл.гл.РС“, број 9/2011) 

- Закон о пољопривредном и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 41/09) 

- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, број 41/09) 

- Закон о ветеринарству („Службени гласник  број 91/05) 

- Закон о ловству („Службени гласник РС“, број 60/93,18/2010) 

- Уредба о установљавању ловних подручја на територији Републике Србије 

(„Сл.гл.РС“, број 5/2011) 

- Правилник о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање 

ловно туристичких објеката и стандардима и условима и начину пружања и 

коришћења услуга ловног туризма („Сл.гл.РС“, број 56/2011) 

- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, 

број 36/09) 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 46/91,83/92,54/93,60/93,48/94 и 54/96)  

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04) 

- Правилник о утврђивању усклађених износа накнаде за загађивање животне средине 

(„Сл.гл.РС“, број 7/2011) 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 

36/09) 

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09) 

- Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 

107/09) 

- Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011) 

- Уредба о висини и начину остваривању права на једнократну новчану помоћ 

(„Сл.гл.РС“, број 98/2011), 

- Одлука о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника („Сл.гл.РС“, број 

98/2011) 

- Закон о основним правима бораца, војних инвалида, породица палих бораца 

(„Службени лист СРЈ“, број 24/98 и 28/98) 

- Закон о правима бораца војних инвалида и чланова њихових породица („Службени 

гласник РС“, број 54/89) 

- Закон о цивилним инвалидима рата („Службени гласник РС“, број 52/97) 

- Закон о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“, број 55/04 и 

61/05), 

- Закон о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, број 104/2009 

и 24/2011), 

- Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени 

гласник РС“, број 42/2011), 

- Правилник о садржини и обрасцу пријаве за учествовање у поступку доделе 

средстава за привлачење директних инвестиција („Сл.гл.РС“, број 49/2011), 



- Уредба о решавању стамбених потреба изабраних,постављених,и запослених лица 

код корисника средстава у државној својини ( Службени гласник РС број 102/2010 ), 

- Уредба о репрограмирању дугорочних кредита датих за финансирање регистрованих 

пољопривредних газдинстава у циљу подстицаја развоја пољопривредне производње   

Службени гласник РС број 102/2010, 

- Уредба о коришћењу подстицајних средстава за развој сточарства у сарадњи са 

јединицама Локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, број 56/2011), 

- Уредба о изменама и допунама Уредбе о врстама загађивања животне средине и 

обвезницима ,висинии начину обрачунавањаи плаћање накнаде ( Службени гласник 

РС број 102/2010), 

- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 95/2005 и 

37/2008) 

- Уредба о подстицању запошљавања  („Службени гласник РС“, број 32/2011 и 

34/2011) 

- Уредба од подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз 

субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години („Службени гласник РС“, број 

33/2011 и 38/2011) 

- Уредба о утврђивању и остваривању права на подстицаје произвођачима 

пољопривредних и прехрамбених производа за 2011. годину („Сл.гл.РС“, број 

14/2011), 

- Уредба о утврђивању Програма подизања нивоа пољопривредних капацитета кроз 

Пројекат ангажовања асистената пољопривредних сатодаваца у сарадњи са 

пољопривредним, саветодавним и стручним службама за 2011. и 2012. годину 

(„Сл.гл.РС“, број 74/2011), 

- Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у 

државним органима („Службени гласник РС“, број 86/2007), 

- Уредба о програму и начину полагања државног испита („Службени гласник РС“, 

број 16/09), 

- Посебан Колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, број 23/98  

97/2008), 

- Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 

самоуправе за 2010 год.(Сл.гласник РС.бр.51/10) 

- Уредба о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини Републике Србије односно Аутономне покрајине 

(„Сл.гл.РС“,бр. 67/2011), 

- Уредба о условима, критеријумима и начину остваривања права на Конверзију права 

коришћења у право својине уз накнаду, као и о начину одређивања тржишне 

вредности грађевинског земљишта и висину накнаде по основу Конверзије права 

коришћења у право својине уз накнаду (Сл.гл.РС“,бр. 67/2011), 

- Уредба о мерама приправности државних органа, органа Аутономних покрајина и 

Органа јединца Локалне самоуправе и Привредних друштава и других правних лица 

и предузетника у ратном и ванредном стању („Службени гласник РС“, број 24/09), 

- Уредба о висини накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за 

извађени материјал из водотока за 2009. годину („Службени гласник РС“, број 

88/09), 

- Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Сл.гл. РС“,бр. 

67/2011) 

- Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине и највишег износа накнаде („Службени гласник РС“, број 111/09) 

- Уредба о правима на допунску заштиту („Службени гласник РС“, број 39/92) 

- Уредба о материјалном обезбеђењу и другим правима бораца, ратних војних 

инвалида и цивилних инвалида  рата („Службени гласник РС“, број 39/92), 

- Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига 

(„Службенигласник РС“, број 109/2009), 



- Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за подстицај и развој предузећа и 

предузетништва у неразвијеним општнама у 2011. години („Службени гласник РС“, 

број 48/2011), 

- Правилник о премеру и регистру државне границе („Сл.гл.РС“, 44/2011), 

- Правилник  о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и 

оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и 

издацима јединица Локалне самоуправе („Сл.гл.РС“,број 79/2011), 

- Правилник о упису ученика у Средњу школу („Службени гласник РС“, број 

37/2011), 

- Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, о 

обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства 

и обрасцу уверења о држављанству („Службени гласник РС“, број 22/05), 

- Правилник о издавању извода из матичне књиге намењених иностранству („Сл.гл. 

РС“, број 15/2010), 

- Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти 

(„Службени гласник РС“, број 25/2011), 

- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава  буџета Републике  

Србије на рачун извршења буџета  Републике Србије  Службени гласник РС број 

102/2010), 

- Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ( 

Службени гласник РС  број 41/10 и 103/2010 ), 

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гл.РС“, број 

10/93), 

- Одлука о општинским административним таксама („Сл.гл.града Лесковца“, број 

25/2008), 

- Решење о држању, чувању и употреби печата број 031-12/2005-01, 

- Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на 

непокретности („Сл.гл.РС“, број 38/01 и 45/04), 

- Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивања пореза на имовину 

(„Сл.гл.РС“, број 139/04, 63/07 и 09//09), 

- Одлука о стопама пореза на имовину („Сл.гл.града Лесковца“, број 07/09), 

- Одлука о просечној тржишној вредности м2 објекта („Сл.гл.града Лесковца“, број 

09/09), 

- Одлука о локалним комуналним таксама („Сл.гл. града Лесковца“, број 17/09), 

- Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Сл.гл. града Лесковца“, 

број 17/09), 

- Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско 

земљиште за 2009, 2010. и 2011. година („Сл.гл. града Лесковца“ број 17/09), 

- Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе 

(„Сл.гл.РС“, број 3/10), 

- Правилник о садржини и начину издавању грађевинске дозволе („Службени гласник 

РС“, број 4/10), 

- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и издавања 

употребне дозволе („Сл.гл.РС“, број 111/03), 

- Правилник о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, 

критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола 

као и о садржини техничке документације и садржини и начину издавања 

грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет легализације 

(„Сл.гл.РС“, број 89/09 и 5/10), 

- Одлука о одржавању чистоће и комуналне хигијене на територији општине Црна 

Трава („Сл.гл.општине Лесковац“, број 14/06), 

- Одлука о уређењу насеља, коришћењу и заштити комуналних објеката на територији 

општине Црна Трава („Сл.гл. општине Лесковац“, број 27/06), 

- Одлука о одржавању чистоће („Сл.гл.града Лесковца“, број 2/09), 

- Одлука о комуналним таксама („Сл.гл.града Лесковца“, број 2/09), 



- Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл.гл.Јужноморавског региона“, број 3/83), 

- Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и 

поступку издавања Акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за 

изградњу издаје општинска тј. Градска управа („Сл.гл.РС“, број 75/03), 

- Одлука о начину коришћења пословног простора на које општина Црна Трава има 

право коришћења („Сл.гл.града Лесковца“, број 2/09), 

- Општи услови превоза у међумесном друмском превозу путника („Сл.гл.РС“, број 

102/09), 

- Правилник о садржини путног налога („Сл.гл.РС“, број 2/91 и 8/91), 

- Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији 

општине Црна Трава, 

- Правилник о ближим саобраћајно техничким условима за изградњу, одржавање и 

експлоатацију аутобуских станица и стајалишта („Сл.гл.РС“, број 2/91), 

- Одлука о међумесним стајалиштима на територији општине Црна Трава 

(„Сл.гл.града Лесковца“, број 21/09), 

- Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Црна Трава , 

- Одлука о регулисању безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава 

(„Сл.гл.општине  Лесковац“, број 13/05), 

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о Локалним комуналним таксама 

(„Службени гласник града Лесковца“, број 5/2011), 

- Одлука о висини стопе пореза на имовину („Слжбени гласник града Лесковца“, број 

5/2011), 

- Одлука о оснивању Фонда за заштиту животне средине („Службени гласник града 

Лесковца“, број 5/2011), 

- Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији 

општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 5/2011), 

- Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације оптшине Црна 

Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 5/2011), 

- Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2010. годину („Службени 

гласник града Лесковца“, број 14/2011), 

- Одлука о заштити и спасавању на територији општине Црна Трава („Службени 

гласник града Лесковца“, број 14/2011), 

- Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације („Службени гласник града 

Лесковца“, број 14/2011), 

- Решење о именовању начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације 

(„Службени гласнк града Лесковца“, број 14/2011), 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за далековод 35 кв Црна Трава – Саств 

Река („Службени гласник града Лесковца“, број 14/2011), 

- Одлука о просечној тржишној вредности м2 објеката у општини Црна Трава за 2010 

годину („Службени гласник града Лесковца“, број 15/2011), 

- Одлука о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за 

привредне регистре у поступку вођења регистра привредних субјеката („Сл.гл.РС“, 

број 21/2010), 

- Правилник о ближим условима и начину остваривања права за финансијску 

подршку породице са децом („Сл.гл.РС“, број 107/06), 

- Одлука о допунском материјалном обезбеђењу народноослободилачких и ранијих 

ратова („Сл.гл.Јужноморавског региона“, број 20/90 и 17/93), 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гл.РС“, број 10/93), 

- Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.гласник РС:62/10), 

- Правилник о понашањима послодаваца и запослених у вези са превенцијом и 

заштитом од злостављања на раду(Сл.гласник РС.бр.62/10), 

- Уредба о начину и поступку остваривања права на конверзију права  коришћења на 

грађевинском земљишту у право својине.(Сл.гл.РС.број 46/10), 



- Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за 

пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком 

домаћинству( Сл.гл. РС. Број 41/10), 

- Правилник остандардима за категоризацију угоститељских објеката  за смештај 

(сл.гл. РС.бр.41/10, 

- Уредба о електронском канцеларијском пословању (Сл.гл. РС.број40/10), 

- Уредба о условима и начину под којима локална  самоуправа може да отуђи или да 

да у закуп грађевинско земњиште по цени мањој од тржишне цене  односно 

закупнине или без  накнаде (Сл.гл. РС.број 13/10) , 

- Правилник о категоријама , испитивању и класификацији отпада(Сл. Гл. РС. 56/10), 

- Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који 

се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије(Сл.гл.РС.број 57/10), 

- Правилник о додатној образовној,здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику( Сл.гл.РС.број 63/10), 

- Правилник о премеру и катастру водова (Сл.гл. РС. Број 63/10), 

- Правилник о подели моторних и прикључних  возила и техничким условима за 

вцозила у саобраћају на путевима (Сл. Гл РС: број 64/10), 

- Уредба о критеријумима за доношење  АКТА о мрежи  предшколских установа и 

акта о мрежи  основних школа (Сл. Гл. РС број 80/10), 

- Уредба опоступању  са одређеним стварима у државној својини ( Службени гласник 

бр 98/2010), 

- Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације(Служб.гласник 

бр.98/2010) .  

Општинска управа општине Црна Трава решава у првом степену уз примену одредаба 

Закона о општем управном поступку и других Закона о правима и дужностима грађанима, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежностима општине и 

обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине Црна Трава, извршава Законе и друге прописе чије је извршење поверено 

општини и обавља и друге стручне послове које утврди Скупштина општине Црна Трава, 

председник општине и Општинско веће. 

 

          IV)  Опште информације о општини Црна Трава 

 

Основни подаци 

Општина Црна Трава се налази на југоистоку Србије у горњем и средњем делу слива 

реке Власине на удаљености 66 км од Лесковца као седишта Јабланичког округа. Суседне 

општине су јој Бабушница, Власотинце, Лесковац, Владичин Хан и Сурдулица. 

  Географски положај је чини саобраћајно изолованом у односу на главне саобраћајне 

коридоре. Једина важнија комуникација је друмска веза (пут Р–122) са Лесковцем преко 

Власотинца и Владичиним Ханом преко Сурдулице са којим се повезује са аутопутем Београд 

– Скопље (Е-75).  

Обухвата територију од 312 км
2
 на којој према попису из 2002. године живи 2.563 

становника у 25 насеља. Према густини насељености спада у групу најређе насељених 

општина у Србији (8,2 становникa на 1 км
2
).  Насеља су уситњена, расута и збијеног типа. 

Половина насеља има мање од 200 становника. Највеће сеоска насеља су Градска (337), 

Преслап (251), Дарковце (205), Криви Дел (198) и Златанце (158). Интезитет исељавања и 

смањење становника сеоских насеља (који чине преко 2/3 укупног становништва) је врло 

изражен и могуће је у блиској будућности очекивати гашења читавих насеља, поготово у 

пограничном појасу.  

Околина Црне Траве је насељена врло рано. Постоје подаци о илирским племенима из V 

века п.н.е., а највише остатака је из доба Римљана који су владали овим подручјем од II века 

п.н.е па све до краја XII века. Староседеоци овог подручја су изумрли не остављајући дубљег 

трага. Највеће насељавање становништва десило се покрај XII века кад су га населиле 

избеглице с Косова, Рашке, Метохије, Копаоника и Македоније. Овај крај је робовао под 



Турцима све до ослобођења 1878. Од ослобођења од Турака па до Другог светског рата, 

територија општине се није битно мењала. 1923. Црна Трава је проглашена варошицом.   

Црна Трава је планинска општина. Доминира планински рељеф кога сачињава широка 

планинска област оивичена Грделичком клисуром, долином Јужне Мораве, обронцима Суве 

Планине, границом са суседном Бугарском, планином Вардеником и Власинским језером. У 

рељефу се истиче развијена мрежа речних  долина у горњем току реке Власине. 

Надморска висина средишта општине је 896м (мин 346м / маx 1721м). Просечна 

максимална температура износи 16
0
 Ц, а просечна минимална 2

0
 Ц. Зиме су хладне и дуге, а 

лета кратка са максималном температуром до 32
0
Ц. То климу чини планинском, која само у 

нижим пределима има субпланински карактер. Годишње падавине су у просеку око 800мм/м
2.

 

 

 

 

 

Становништво 

 Основна демографска карактеристика становништва општине Црна Трава је убрзано 

демографско пражњење и миграциони процеси на подручју целе теритирије, како сеоских 

насеља, тако и седишта општине. Тај тренд илуструје чињеница да је у пероду од 1948 до 

2002.године број становника смањен 5,3 пута (табела 1. и 2.). 

 

Табела 1. Становништво општине Црна Трава у односу на Јабланички округ 

 

  Становништво, 

укупно 

Пораст или пад броја становника,1991-

2002 

 

1991  

 

2002 

 

укупно 

 

просечно 

годишње 

просечно 

годишње на 1000 

становника 

Јабланички округ  

      Бојник  

      Власотинце  

      Лебане  

      Лесковац  

      Медвеђа  

      Црна Трава  

251301 

14341 

34029 

26722 

159478 

12953 

3778 

240923 

13118 

33312 

24918 

156252 

10760 

2563 

-10378 

-1223 

-717 

-1804 

-3226 

-2193 

-1215 

-943 

-111 

-65 

-164 

-293 

-199 

-111 

-3,8 

-8,1 

-1,9 

-6,4 

-1,9 

-16,8 

-34,8 

 

*Према попису становништва из 2011. године Црна Трава има 1663 становника. 

 

Табела 2. Структура становништва по насељима 

 

Р/Б 

Насеље– 

катастарска 

општина 

Површина 

у км
2 

Становништво Број 

становника 

на км
2 мушко женско укупно 

1 Бајинци 8,05 13 10 23 2,86 

2 Банковци 8,38 31 36 67 8,00 

3 Добро Поље 23,28 32 35 67 2,88 

4 Горње Гаре 10,81 41 39 80 7,40 

5 Градска 19,78 180 157 337 17,03 

6 Дарковце 23,61 99 106 205 8,68 

7 Јабуковик 15,18 68 69 137 9,02 

8 Кална 38,29 74 73 147 3,84 

9 Криви Дел 12,45 93 105 198 15,90 

10 Млачиште 15,86 10 19 29 1,83 

11 Острозуб 8,26 - 1 1 - 



12 Павличине 5,97 20 20 40 6,70 

13 Преслап 23,20 120 131 251 10,.82 

14 Рајчетине 5,02 16 17 33 6,57 

15 Рупље 8,60 3 3 6 0,70 

16 Црна Трава 60,42 405 402 807 13,35 

 СВЕГА 312 1260 1303 2563 8,21 

 

*Према попису становништва из 2011. 

 структура становништва по насељима је следећа: Бајинци – 11 становника (М-6, Ж–5); 

Банковци – 31 (М-12, Ж-19); Бистрица – 2(М-2, Ж-0); Брод – 71 (М-34, Ж-37); Вус – 8 (М-4, Ж-

4); Горње Гаре – 57 (М-28, Ж-29); Градска – 255 (М-134, Ж-121); Дарковце – 94 (М-51, Ж-43); 

Добро Поље – 19 (М-11, Ж-8); Златанце – 85 (М-44, Ж-41); Јабуковик – 46 (М-20, Ж-26); 

Јовановце – 27 (М-14, Ж-13); Кална – 86 (М-48, Ж-38); Криви Дел – 126 (М-66, Ж-60); 

Крстићево – 21 (М-11, Ж-10); Млачиште – 20 (М-7, Ж-13); Обрадовце – 24 (М-12, Ж-12); 

Острозуб – 1 (М-1, Ж-0); Павличина – 10 (М-5, Ж-5); Преслап – 166 (М-76, Ж-90); Рајчетине – 

21 (М-9, Ж-12); Рупље – 5 (М-3, Ж-2); Састав Река – 30 (М-15, Ж-15); Црна Трава – 434 (М-216, 

Ж-218); Чука – 13 (М-9, Ж-4). 

* НАПОМЕНА: М – мушкарци, Ж - жене 

 
Природни ресурси 

 У најзначајније природне ресурсе општине Црна Трава спадају пољопривредно 

земљиште, шуме, водени потенцијал и минералне сировине. Највећи део територије општине је 

покривен киселим, смеђим и подзоластим земљиштем. Преко 40% територије су ливаде и 

пашањаци који спадају у најбоља пашњачка подручја у Србији са стабилним биљним 

покривачем и уравњеном конфигурацијиом високих планинских предела. Погодни су за 

сенокосе и приступачни са бројних праваца.  

 Преко 15.000 ха чини пољопривредно земљиште, од чега су 1.783ха оранице и баште, 

347 ха воћњаци, а остатак (преко 13.000 ха) чине природни пашњаци (табела 12.). 

 

Табела 3. Структура површине земљишта 

 

Ред. 

број 

СТРУКТУРА 

ПОВРШИНЕ 

Површина у ха 

Приватна 

својина 

Друштвена 

својина 
Укупно 

ф % ф % ф % 

1.  Оранице и баште 1.645 92,3 138 7,7 1.783 100 

2.  Воћнаци и виногради 331 95,4 16 4,6 347 100 

3.  Ливаде 6.399 83,5 1.263 16,5 7.662 100 

4.  Свега обр. 

површине 
8.375 85,5 1.417 14,5 9.792 100 

5.  Пашњаци 1.609 27,4 4.266 72,6 5.875 100 

6.  Свега пољ. 

површине 
9.984 63,7 5.683 36,3 15.667 100 

7.  Шуме и засади 5.762 39,3 8.889 60,7 14.651 100 

8.  Неплодно земљиште 180 22,9 607 77,1 787 100 

9.  Укупне површине 15.926 51,2 15.179 48,8 31.105 100 

 

Шумско земљиште обухвата око 47% територије општине (14.651 ха). Од тога у 

државном власништву се налази око 60%, а 40% је у приватном власништву. У дрвној маси 

доминира буква (98%). Укупна дрвна маса шума у државној својини износи преко 1.200.000 м
3
 

а годишњи прираст се процењује на око 30.000 м
3
 .  

Воденопропусна подлога је утицала на формирање веома густе речне мреже, са 

изузетно чистом и квалитетном водом. Најзначајнији водоток је река Власина са притокама 



Чемерницом, Преслапском, Каланском и Градском реком. Кроз територију општине протичу 

још и Тегошничанска и Рупљанска река. 

На територији општине су регистрована лежишта металичних (олово, цинк, сребро, 

злато) и неметаличних сировина (кварц и метадијабаза). Нека од тих лежишта су значајна и 

перспективна за експлоатацију. За већину је урађено истраживање квалитета и количине 

рудног богатства.  

Подручје општине богато је лековитим биљем, дивљим воћем и шумским плодовима. 

Годишње се откупи око 50 вагона боровнице, 10 вагона гљива, и око 100 тона сувог лековитог 

биља. Подручје је богато и разноврсном дивљачи. Постоје три ловишта са уређеном ловно 

привредном основом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, број 120/2004,54/07,104/09,36/10) и Закона о заштити података о 

личности (Сл.гласникРС бр.97/08и104/09) и Упутства за објављивање Информатора о раду 

државних органа („Службени гласник РС“, број 57/2005) објављује се дана 12. априла 2010. 

године 

 

 ИНФОРМАТОР  О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

1. ИНФОРМАТОР о раду објављује Општинска управа општине Црна Трава Трг 

Милентија Поповића бб. За тачност и потпуност података одговоран је Славољуб 

Благојевић, председник општине Црна Трава и Јован Цекић, начелник Општинске 

управе општине Црна Трава а у складу са чланом 38. Закона о слободном приступу 

Информација од јавног значаја. 

Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког радног дана у 

времену од 7,00  до 14,00 часова у згради општине Црна Трава. 

2. Од дана ступања на снагу Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја до објављивања овог Информатора било је захтева од стране Удружења за 

демократију и цивилно образовање Београд за давање информација о чему је 

обавештен повереник за информације од Јавног значаја а у складу са чланом 43. 

Закона. 

3. Општинска управа општине Црна Трава образована је као јединствени орган управе 

на основу члана 53. Закона о Локалној самоуправи  а делокруг рада дефинисан је 

Законом  о Локалној самоуправи, конкретни задаци и послови одређени су Одлуком 

о Општинској управи.  

 

Општинска управа општине Црна Трава припрема Нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће, извршава Одлуке 

и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, решава у 

Управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности општине, обавља 

послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

општине, извршава Законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини и 



обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине 

и Општинско веће. 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ општинске управе општине Црна Трава ажуриран је децембра  

2012 године, 14. јануара 2014 године и јуна 2014. године. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ 
 ЦРНА ТРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина 

општине 

Председник 

 
 

Заменик 

19 одборника 

Заменик 

Секретар 

Председник општине 

Јавни 

правобранилац 

Радна тела 

Општинско веће Општинска управа 

Начелник 

Одељења 



 

              

 

   На основу члана 27. став 1. Закона о Локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007) органи општине су: 

 

 

 

 

 

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- председник Скупштине општине Црна Трава је Joца Митић 

- заменик председника Скупштине општине Црна Трава је Александар Глигоријевић 

- секретар Скупштине општине Црна Трава је Лариса Динкић 

Скупштина 

општине 

Председник 

Заменик 

Секретар 

19 одборника 

Стална радна тела 

Савет за буџет и 

финансије 

Савет за 

урбанизам,стамб.ком 

делатн.и заш.жив.сред. 

Савет за 

друштв.делатнос

ти 

Савет за 

привр.пољопрривреду и 

развој села 

Комисија за 

статут 

Комисија за 

избор,именовања и 

одликовања 

Комисија за мандатно 

имунитетска питања 

Комисија за представке 

и жалбе 

Комисија за сарадњу са 

другим оптинама 
Административни 

одбор 



 

 

 

 

 

  

2.  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- председник општине Црна Трава је Славољуб Благојевић 

- заменик председника општине ЦрнаТрава је Света Тошић  

             

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

- председник Општинског већа општине Црна Трава је Славољуб Благојевић, 

председник општине Црна Трава, по функцији 

 

 Чланови Општинског већа: 

- Света Тошић, заменик председника општине Црна Трава ,по функцији 

- Милованка Др. Станачков 

- Виолета Ђикић 

- Јовица Јовановић 

- Дарјан  Илић 

- Горан Димитријевић 

            -    Станимир Игњатовић 

             -   Миле Младеновић 

 

 

 

 

 

 

Председник 

општине 

Заменик председника 

општине 

Општинско веће 

Председник општине 

Председник већа 

Заменик председника 

Чланови општинског 

већа 



 

                     3.  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове:  

- услужни центар  

- служба за скупштинске послове 

- матична служба 

- лична стања грађана 

- персонални послови 

 

2. Одељење за привреду, пољопривреду, зсштите животне средине, друштвене делатности, 

приватно предузетништво и финансије: 

- рачуноводство 

- локална пореска администрација 

- јавне набавке 

- борачко-инвалидска заштита 

- пољопривреда, водопривреда и заштита животне средине 

- приватно предузетништво 

 

3. Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-

правне послове: 

- грађевински послови 

- планирање и уређивање простора 

- инспекцијски послови 

- стамбено-комунални послови 

- имовинско-правни послови 

 

- начелник Општинске управе је Јован Цекић 

 

Општинска управа 

Начелник 

Одељења 

 

 

1. Одељење за општу 

управу, заједничке и 

скупштинске послове 

2. Одељење за 

привреду, 

пољопривреду, 

зсштите животне 

средине, друштвене 

делатности, приватно 

предузетништво и 

финансије 

3.Одељење за 

урбанизам, 

грађевинске, 

комунално-стамбене, 

инспекцијске и 

имавинско-правне 

послове 



 Општинском управом општине Црна Трава руководи начелник Општинске управе и за 

свој рад одговара Скупштини општине Црна Трава и Општинском већу општине Црна Трава у 

складу са Статутом општине и Општинском Одлуком о организацији Општинске управе. 

 Начелник Општинске управе организује рад радника Општинске управе, одговара за 

благовремено, законито и стручно обављање послова по рефератима, стара се о правилној 

расподели послова, прати рокове за извршење послова и врши контролу над њиховим 

извршењем, стара се о стручном оспособљавању и усавршавању радника у току рада, о 

правилном коришћењу средстава рада и радном времену, одсуству радника са рада, 

непосредно учествује у припреми и изради материјала већег степена сложености, доноси 

решења и друга акта која се односе на права и обавезе радника из радног односа. 

 Помаже председнику општине у припремању седница и извршавању закључака 

Општинског већа, а према упутствима председника општине врши припрему и доставу 

материјала за рад Општинског већа и врши израду записника са седнице Општинског већа.  

 Општинска управа општине Црна Трава у складу са Одлуком о Општинској управи 

објављеној у „Службеном гласнику града Лесковца“, број 17/2012) образована је као 

јединствени орган и обавља делатност по Одељењима са описом послова и радних задатака. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. Послове писарнице, личног стања грађана , послове на фотокопирном апарату и послове 

економата, шифрирање предмета, оверу потписа, рукописа и преписа обавља Виши 

референт Игор Дојчиновић коме је поверено руковање печатима и штамбиљима који 

су у употреби, прима поднеске странака, комплетира их и заводи их по интерним 

доставним књигама, пружа стручну помоћ странкама за састављање поднесака. Врши 

доставу решења о накнадним уписима и исправкама грешака у матичним књигама и 

решења о промени имена и накнадном упису у књигу држављана. 

2. Послове матичара за матично подручје са седиштем у Црној Трави и за насељена места 

Брод, Добро Поље, Златанци, Млачиште и Рупље и вођење бирачког списка обавља 

Виши референт Аца Стојановић који врши и основне и накнадне уписе у матичним 

књигама, води матичне списе, издаје извод из матичне књиге рођених, венчаних и 

умрлих, издаје уверење о држављанству, уверења о бирачком праву, припрема решења 

и обавештења о упису, брисању или исправци у бирачки списак. 

3. Послове матичара за матично подручје са седиштем у Градској и за насељена места 

Градска, Преслап и Кална обавља Виши референт Jасмина Миленковић који врши и 

послове закључења брака и вођења матичних књига за ово матично подручје, издавање 

уверења на основу службене евиденције, послове овере потписа, рукописа и преписа, 

евиденцију грађана ради предузимања мера здравствене заштите и друге послове. 

Послове матичара за матично подручје са седиштем у Саставу Река и за насељена 

места Састав Река, Јабуковик, Горње Гаре, Криви Дел и Дарковце обавља Виши 

референт Јасмина Миленковић која врши и послове закључења брака, вођење 

матичних књига рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана, издавање извода из 

матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, издаје уверења о држављанству, врши 

основне и накнадне уписе у матичним књигама, води матичне списе и прописане 

регистре, саставља смртовнице и комплетну документацију доставља Основном суду у 

Лесковцу ради оставинског поступка, врши оверу потписа, рукописа и преписа и 

доставу поште за Месну заједницу Дарковце. 

4. Послове месних заједница, архиве као послове Повереника за избегла лица и послове 

заштите на раду, безбедности и здравља на раду и послове против пожарне заштите 

обавља Виши референт Игор Дојчиновић. 

5. Послове Техничког секретара обавља Виши референт Лела Стефановић која прима 

странке који се обраћају председнику општине, члановима Општинског већа, 

председнику Скупштине и начелнику Општинске управе и исте према потреби упућује 

надлежним органима. Води евиденцију о пријему странака и помаже у техничкој 

организацији састанака који се одржавају код председника општине и начелника 

Општинске управе. 



6. Предузимање управних радњи у поступцима борачко-инвалидске заштите, цивилних 

инвалида рата и кадровске помоћи, друштвене бриге о деци и праћење остваривања 

права и програма од општег интереса у предшколском васпитању и образовању, 

култури, физичкој култури, здравству и социјалној заштити врши Виши сарадник 

Митровић Слађана. 

7. Издавање решења о категоризацији туристичких објеката у приватној својини, вођење 

регистра радњи, издавање радних књижица нових и дупликата, промену и допуну 

података садржаних у радним књижицама и вођење регистра о радним књижицама 

врши Виши референт Јаћимовић Слободанка. 

8. Послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова, сточарства, 

пчеларства и заштите животне средине врши обавље стручни сарадник Веселин  

Јовашевић, инжењер пољопривреде. 

9. Послове локалног економског развоја, послове инспектора пореске  канцеларијске 

контроле,послове утврђивања јавних прихода и реферат јавних набавки врши инспектор 

Ватрослав Славковић који води поступак и доноси решења о утврђивању пореза на 

имовину правних и физичких лица, локалних комуналних такси, накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта, врши послове пријема и обраде пореских пријава, пружа 

стручну помоћ пореским обвезницима и контролише подношење пореских пријава за 

утврђивање локалних јавних прихода.Остварује сарадњу са јавним предузећима и 

установама чији је оснивач општина Црна Трава, надлежним органима и институцијама 

на општинском, регионалном и Републичком нивоу како би се усаглашеним мерама 

остварио бржи привредни и економски развој општине. 

10. Послови грађевинског инспектора, урбанизма, планирања и уређења простора обавља 

самостални стручни сарадник – инспектор Милча Савић који ради на непосредној 

примени инспекцијског надзора над спровођењем Закона о планирању и изградњи и 

осталих прописа и Одлука Скупштине општине. Врши надзор над изградњом и 

реконструкцијом објеката у својини грађана и на спровођењу урбанистичких планова. 

Доноси и извршава решења у Управном поступку у области грађевинске инспекције. 

11. Стамбено-комуналне послове врши Начелник Општинске управе Јован Цекић која 

издаје све врсте уверења за које Општинска управа води службену евиденцију, доноси 

решења о формирању Комисије за технички пријем објеката, решења о одобрењу за 

изградњу и издаје употребне дозволе. Стара се о формирању Скупштине и Савета 

станара стамбених зграда у складу са Законом о одржавању стамбених објеката. 

12. Послове саобраћајног инспектора и инспектора за општинске и некатегорисане путеве 

на територији општине Црна Трава и комуналног инспектора обавља Бранимир 

Голубовић који ради и на управно-надзорним пословима на непосредној примени 

инспекцијског надзора на спровођењу прописа и Одлука Скупштине општине Црна 

Трава који се односе на послове саобраћаја и коришћење општинских и 

некатегорисаних путева. Стара се о вертикалној и хоризонталној сигнализацији, 

коришћењу паркинг простора у вароши Црна Трава и другим насељима у општини. 

13. Управне радње у поступку имовинско-правне службе обавља стручни сарадник - 

приправник Александар Николић, под контролом Начелника Општинске управе, а  

доносе се решења за експропријацију земљишта и одређивања накнада за 

експроприсано земљиште и води поступак експропријације тј. изузимања и отуђења 

грађевинског земљишта изван градског грађевинског земљишта, води поступак 

имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у јавној својини као и 

поступак арондације и комасације пољопривредног земљишта. Издаје тапије на 

непокретностима на којима постоји право својине. Припрема израду општих аката, 

извештаја, информација и анализа из имовинско-правне области за потребе Скупштине 

општине и Општинског већа општине Црна Трава. 

  

14. Самостални стручни сарадник – инспектор Локалне пореске администрације Љубиша 

Јаћимовић утврђује локалне и јавне приходе прати и примењује законске прописе из 

делокруга рада пореске инспекције и стара се о благовременој наплати свих прихода 

општине. Обавља послове контроле и правилно обрачунавање и благовремено плаћање 



локалних јавних прихода. Пружа стручну помоћ и даје обавештења пореским 

обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе и прима извештај у вези контроле 

јавних прихода. Припрема нацрте решења којима се налаже отклањање утврђених 

неправилности у поступку контроле, контролише пореске пријаве за утврђивање 

локалних јавних прихода. 

 

15. Послове координатора одбрамбених припрема обавља Миле Младеновић, 

члан Општинског већа. Извршилац на овим пословима израђује Процену 

угрожености територије општине Црна Трава од војних и невојних изазова.Израђује 

План одбране локалне самоуправе и усклађује га са Планом Републике 

Србије.Предузима мере на усклађивању припрема за одбрану локалне самоуправе 

,других правних лица и предузетника од посебног значаја за одбрану и заштиту и 

спасавање.Предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и 

ванредном стању.Израђује и спроводи План мера приправностии предузима друге 

мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању . 

Пружа стручну помоћ при изради Планова одбране Јавним предузећима и 

установама чији је оснивач општина.Извршава послове радне и материјалне обавезе 

у локалној самоуправи. 

Израђује План заштите и спасавања становништва , материјалних и културних 

добара и заштиту животне средине од елементарних непогода и техничко 

технолошких несрећа и предлаже предузимање мера за заштиту.Сарађује са 

Сектором за ванредне ситуације у Црној Трави и Штабом за ванредне ситуације у 

Црној Трави.Организује Цивилну заштиту у локалној самоуправи. 

Планира припремање и и мобилизацију органа јединице локалне самоуправе за 

извршење задатака у ратном и  ванредном стању.Израђује План измештања на резервну 

Ратну локацију.Остварује сарадњу са Центром Министарства одбране  Лесковац –

одељак Црна Трава.Обавља и друге послове и задатке утврђене Законом о одбрани. 

 

 

 

 

 АДРЕСА ОПШТИНСКЕ УПРАВА 

 

 Општина Црна Трава Трг Милентија Поповића бб 16215 Црна Трава  

 

 КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 

 

1. Централа 016/811-118, 016/811-115 

2. Председник општине Црна Трава 064/8694158 

3. Начелник управе 062/303475 

4. Просторно планирање и уређење простора 0648807555 

5. Комунална инспекција  063/7866027 

6. Грађевински инспектор 0648807555 

7. Саобраћајна инспекција  063/7866027 

8. Борачко-инвалидска заштита  064880757 

9. Секретар Скупштине 0637454076 

10. Матична служба  016/811-118, локал 108 

11. Рачуноводство 016/811-118, локал 113 

12. Канцеларија за локални развој  и Локална пореска администрација  

016/811-123 

 

 РАДНО ВРЕМЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 Радним даном од 7,00 до 15,00 часова 

 Суботом и недељом не ради. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕМА ОДЛУЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2010. ГОДИНУ 

ПРЕДВИЂЕНА СУ СРЕДСТВА ОД 64.445.120,00 ДИНАРА 
 

 Субвенције јавним предузећима   – Ек.класифик. -19.248.000 динара (инвестиције) 

 Дотације Невладиним организацијама у износу од 120.000. динара. 

 За редован рад Општинске управе предвиђена су средства у износу од 25.067.120 

динара. 

 У 2010. години реализоваће се следећи: 

 1. Пројекат побољшања водоснабдевања у Црној Трави трећа фаза, предвиђена средства 

у износу од 9.900.000 динара. 

            - Реализован Пројекат по Уговору број 404-42/2010 од 28.09.2010 год.Вредност 

изведених радова 5759407,75 без ПДВ-а, 6796096,45 динара са ПДВ -м 

 2. Изградња – асфалтирање општинског пута Маркова Долина – Криви Дел, предвиђена 

средства у износу од 20.992.406 динара.Пројекат пребачен у 2011 год. 

            3.Набавка рачунарске и друге опреме за потребе Општинске управе општине Црна 

Трава према Уговору о преносу наменских средстава за реализацију пројекта од стране Града 

Београда број 400-20/2010-02 од 30.8.2010. године. Вредност набављене рачунарске опреме је 

597.982 динара. 

 4.Завршена изградња водовода у Месној заједници Криви дел . Утрошено 2957095,00 

динара према Уговору број 351-57/2009-01 од27.10.2009.год. 

 5. Завршено асвалтирање пута у Месној заједници Кална . утрошено 3412206,00 динара 

према уговору број 404-23/2010-01 од 21.09.2010 године 

            6.Завршена Зграда Црвеног крста ЦрнаТрава.Утрошено 879438,66 динара према 

Уговору број 06-42/2010-02/4 од 13.12.2010. године. 



  

 Планирани и реализовани Пројекти у 2011. години: 

  

1. У 2011. години општина Црна Трава ће реализовати Пројекат „Формирање 

Услужног 

 центра оптшине Црна Трава“ који је одобрен од стране Програма „Прогрес“. Укупна вредност 

пројекта 42.500 Евра. 

2. Општина Црна Трава ће реализовати пројекат „Јачање женског предузетништва и 

 стварање додатне вреднсоти у општинама Црна Трава и Власотинце. Вредност Пројекта је 

56.190 УС долара. 

3. Преко Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја одобрена су 

 средства у износу од 1.000.000 динара за израду Пројекта реконструкције зграде Општинске 

управе. 

4. Од истог Донатора одобрена су и средства у износу од 1.000.000 динара за израду 

 Пројекта реконструкције НН мреже у Месној заједници Градска. 

5. Министарству за Национални инвестициони план Стручна служба Општинске 

управе општине Црна Трва поднела је дванаест Пројеката. 

 

Члан 15 Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину („Сл.гл.РС“, број 107/09): 

 

 У складу са чланом 2. тачка 1, чланом 54. и чланом 56. став 3. Закона о буџетском 

систему у 2010. години неће се вршити обрачун и исплата према Одлуци о примени Општег 

колективног уговора на све послодавце на територији Републике Србије и Анексу 1. Општег 

колективног уговора („Сл.гл.РС“, број 104/08) као ни обрачун и исплата божићних, годишњих 

и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених Посебним и појединачним 

Колективним уговорима за директне и индиректне кориснике средстава буџета Републике 

Србије, буџета локалне власти, тако да запослени у 2010. години не остварују ово право. 

 Уколико се запослени обрате надлежним судовима за заштиту и остварење својих права 

имајући у виду напред наведени Закон, њихово обраћање је неосновано с обзиром да су 

наведеним одредбама искључене могућности исплате јубиларних награда за 2009. и  2010. 

годину. 

 Исплата јубиларних награда за запослене који су стекли ово право у 2008. и ранијих 

година а исплата није извршена у години у којој је стечено право, могућа је у 2010. години 

уколико су средства планирана Одлуком о буџету за 2010. годину за ову намену. 

 У складу са чланом 92. Закона о буџетском систему екстерној ревизији подлежу и 

завршни рачуни буџета Локалних власти а субјекти ревизије између осталих су и директни и 

индиректни корисници буџетских средстава јединце Локалних власти. 

 Завршни рачун буџета општине Црна Трава за 2009. годину треба да садржи Извештај 

екстерне ревизије. 

 

 

 

 

 ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА У 2014. 

ГОДИНИ: 

 

- Славољуб Благојевић, председник општине ................................................ 92.519,00 

- Света Тошић, заменик председника општине, функционерски додатак.....40.347,98 

- Јоца Митић  председник скупштине општине ............................................. 30.056,00 

- Александар Глигоријевић, заменик председника Скупштине ................... 25.028,69 

- Лариса Динкић, секретар Скупштине општине........................................... 57.452,25 

- Јован Цекић, начелник Општинске управе .................................................  73.623,34 

- Миле Младеновић, члан Општинског већа..................................................  41.803,97 

- Дојчиновић Игор, Виши референт Месних заједница...............................   26.666,35 



- Илић Часлав, достављач поште ...................................................................   22.749,77 

- Љубиша Јаћимовић, ВСС – порески инспектор ........................................   58.196,37 

- Слободанка Јаћимовић, Виши референт занатства...................................    28.905,51 

- Зора Костић, послови исплате рачуна и књиговодство ...........................    31.474,41 

- Миљан Кузмановић, возач...........................................................................    29.359,21 

- Јасмина Миленковић, матичар....................................................................    35.436,54 

- Љубиша Милошевић, ложач ......................................................................     22.719,62 

- Добрила Миловановић, послови благајне ................................................     32.034,45 

- Слађана Митровић, борачко инвалидска заштита ....................................    37.899,31 

- Јелена  Ивић, дактилограф ..........................................................................    25.546,76 

- Негица Николић, помоћни радник .............................................................    22.102,08 

- Томислав Петровић, возач ..........................................................................     31.956,37 

- Милча Савић, ВСС послови планирања и уређења простора..................     62.663,04 

- Ватрослав Славковић, ВСС послови економског развоја ........................     59.017,18 

- Лела Стефановић, технички секретар ........................................................     29.780,87 

- Аца Стојановић, матичар.............................................................................     30.788,50 

- Душанка Стојановић, кафе куварица ........................................................     21.940,16 

- Силвана Златковић, помоћни радник.........................................................     31.049,60 

- Веселин Јовашевић СС – пољопривреда...................................................     41.836,12 

- Владан Илић, приправник...........................................................................     32.812,64 

- Бранимир Голубовић, уговор о повременим и привременим пословима...26.000,66 

- Ивана Голубовић, уговор о повременим и привременим пословима..........26.000,66 

- Гордана Златковић, уговор о повременим и привременим пословима.......26.000,66 

- Александар Николић, уговор о повременим и привременим пословима...26.000,66 

 

 

 Одредбом члана 92. став 4. Закона о буџетском систему Одлуку о вршењу екстерне 

ревизије буџета за 2009. годину треба да донесе Скупштина општине Црна Трава. 

 ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА КАО И ЗА ДРУГЕ СПИСЕ И 

РАДЊЕ КОД ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ПЛАЋАЈУ СЕ 

ТАКСЕ ПРЕМА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА И ОПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА. 
 

 Обвезник таксе је лице које се захтевом обраћа органу ради покретања Управног 

односно другог поступка код органа. 

 Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе тј. у тренутку подношења захтева. 

 Ако се на захтев обвезника издаје решење, исправа, документ или писмено у више 

примерака, за  други и сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис која не може бити 

већа од таксе за први примерак. 

 Административна такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода. 

 Тарифом Републичких административних такси, одељак А, тарифни број 1 прописана је 

такса за захтев у износу од 290 динара. 

 Одељком А Тарифе, тарифни број 221. Закона о Републичким административним 

таксама прописано је да се за изводе из матичних књига плаћа Републичка административна 

такса у износу од 120 динара а за изводе из матичних књига намењених иностранству 380 

динара. 

 Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територији 

АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу из тарифног броја  

221 плаћају у износу умањеном за 70% од таксе прописане тим тарифним бројем. 

 

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА,   се ненаплаћује од 01.10.2012. год. за акте 

за које се наплаћује републичка административна такса 

Општинска административна такса плаћа се: 

- За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак – такса 100 динара 



- За сва решења која доноси Општинска управа општине Црна Трава плаћа се 

административна такса у износу од 250 динара, 

- За жалбу проти решења која доноси Општинска управа општине Црна Трава плаћа 

се административна такса у износу од 150 дин. 

- Тарифни број 35. Одлуке предвиђа Општинску административну таксу за 

интервенције и рад службе на терену у износу од 30% од цене бензина по пређеном 

километру. 

 Скупштина општине Црна Трава усвојила је и објавила у „Службеном гласнику града 

Лесковца“ Одлуку о комуналним таксама (број 25/2008), Одлуку о стопама пореза на имовину 

(број 25/2008), Одлуку о проширеним правима из социјалне заштите грађана на територији 

општине Црна Трава (број 25/2008). 

 У складу са Законом о општем управном поступку грађани општине Црна Трава 

обраћају се Општинској управи усменим или писменим захтевима. У случају писменог захтева, 

исти се предаје у пријемну канцеларију управе. Након примљеног захтева исти се заводи, 

формира се  предмет  и предаје се на стручну обраду надлежној служби – реферату зависно од 

врсте захтева. Рокови за одлучивање по захтевима странака су у складу са ЗУП-ом а све жалбе 

на донете правне акте од стране управе прослеђују се благовремено другостепеним органима. 

  

НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМOУПРАВE 

 

Члан 72. Статута општине Црна Трава 
 

 Грађани општине Црна Трава непосредно учествују у остваривању Локалне самоуправе 

путем Грађанске иницијативе, збора грађана и референдума.  

 

Члан 73. Статута општине Црна Трава 

 

 Грађани путем грађанске инцијативе предлажу Скупштини општине доношење Акта 

којим ће се уредити одређено питање из надлежности општине, промену Статута или других 

аката и расписивање Референдума у складу са Законом и Статутом. 

 О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина је дужна да одржи расправу и да достави 

образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога. 

 Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је исту потписало најмање 5% 

бирача општине који су уписани у бирачки списак приликом предаје Акта о грађанској 

инцијативи. 

  

Члан 31. Статута општине Црна Трава 

 

 Седнице Скупштине општине су јавне и њима могу присуствовати представници 

средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача као и друга 

заинтересована лица чије је присуство председник Скупштине одобри. 

 Скупштина општине може одлучити да њене седнице не буду јавне из разлога 

безбедности и одбране земље, чување државне, војне или пословне тајне, из разлога заштите 

јавног морала и због других посебних оправданих разлога који се констатују пре утврђивања д 

 У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања Општинске управе 

омогућен је увид у времену од 7,00 – 14,00 часова сваким радним даном а тражилац 

информације подноси писмени захтев поштом или личном предајом на писарници Општинске 

управе. Захтев мора да садржи назив органа, име и презиме и тачну адресу лица које тражи 

информацију и што прецизнији опис информације које се траже.  

 До краја 2010. године Општинска управа општине Црна Трава ће у свом Информатору  

уносити све евентуалне промене настале током године. 

 Информатор је израђен у електронском и физичком облику ради редовног ажурирања 

података о чему је дужан да се стара начелник Општинске управе општине Црна Трава у 

складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 



- ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2011 ГОДИНЕ ПЛАНИРАНА 

СРЕДСТВА  У ИЗНОСУ ОД  67.459.600,00 ДИНАРА 

 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09 и 73/10), 

члана 32. став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 

28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 12/08), 

 

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 16.12. 2010. године донела је 

 

О Д Л У К У  

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2011. 

годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: 

Економ.  

kласиф.  
ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

          

  I УКУПНА ПРИМАЊА 65.836.000 2.730.000 68.566.000 

          

3 Утврђивање финансијског резултата       

321121 Неутрошена средства из ранијих година 0 2.100.000 2.100.000 

          

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 65.836.000   65.836.000 

71 1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 17.832.000   17.832.000 

          

711 
Порез на доходак, добит и капиталну добит 12.190.000   12.190.000 

711111 Порез на зараде 6.400.000   6.400.000 

711121 Порез на приход од самосталне делатности према 

оствареном  нето приходу 
2.000.000   2.000.000 

711122 Порез на приход од самосталне делатности према 

паушалном нето приходу 
3.200.000   3.200.000 

711143 Порез на приход од непокретности 70.000   70.000 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 5.000   5.000 

711147 Порез на земљиште 35.000   35.000 

711148 Порез од непокретности 30.000   30.000 

711191 Порез на друге приходе 450.000   450.000 

          

713 Порез на имовину 1.650.000   1.650.000 

713121 Порез на имовину од физичких лица 300.000   300.000 

713122 Порез на имовину од правних лица 800.000   800.000 

713311 Порез на наслеђе и поклон 180.000   180.000 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 220.000   220.000 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторна возилаи 

пловним објектима 
150.000   150.000 

          



714 Порез на добра и услуге 992.000   992.000 

714441 Средства за противпожарну заштиту 2.000   2.000 

714513 

Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина  

360.000   360.000 

714514 Годишња наканда за друмска моторна возила, тракторе и 

прикључна возила 
180.000   180.000 

714547 Наканда за загађивање животне средине 125.000   125.000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 
320.000   320.000 

714573 Комунална такса за коришћење витрина ради излагања 

робе ван пословног простора 
5.000   5.000 

          

716 Други порези 3.000.000   3.000.000 

716111 
Комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору 
3.000.000   3.000.000 

          

73 2. ТРАНСФЕРИ 42.374.000   42.374.000 

          

733 Трансфери од других нивоа власти 42.374.000 480.000 42.854.000 

733100 Текући трансфери од Републике 0 480.000 480.000 

733151 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општина - наменски трансфери од Републике 
26.874.000   26.874.000 

733152 
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа 

општине 
6.500.000   6.500.000 

733251 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист 

нивоа општина 
7.000.000   7.000.000 

733253 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 2.000.000   2.000.000 

          

74 3. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 5.630.000   5.630.000 

          

741 Приходи од имовине 315.000   315.000 

741151 Приходи буџета општине од камата на средства буџета 

укључена у депозит банака 
0   0 

741531 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
15.000   15.000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 300.000   300.000 

          

742 Приходи од продаје добара и услуга 2.655.000   2.655.000 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе органи и 

организације општине и које користе установе - јавне 

службе које се финансирају из буџета општине 

450.000   450.000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 405.000   405.000 

742351 Приходи општинских органа управе 1.800.000   1.800.000 

          

743 
Новчане казне и одузета имовинска корист 160.000   160.000 

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 160.000   160.000 

          



     

 

 

Члан 2. 

 

Буџет за 2011. годину састоји се од:  

 

Примања у износу од 68.566.000 динара 

Издатака у износу од 68.566.000 динара. 

 

Издаци буџета распоређују се по врстама и намени и то: 

 

Економ. 

класиф  
ВРСТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

41 Расходи за запослене 24.259.000   24.259.000 

42 Коришћење роба и услуга 
9.274.000 610.000 9.884.000 

45 Субвенције 
21.083.000 2.100.000 23.183.000 

46 Донације и трансфери 7.300.000   7.300.000 

47 Права из социјалног осигурања 
900.000   900.000 

48 Остали расходи 1.550.000 20.000 1.570.000 

49 Средства резерве 1.200.000   1.200.000 

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина 
1.000.000 150.000 1.150.000 

744151 Текући добровољни трансфери од физичких лица у 

корист нивоа општина 
1.000.000 150.000 1.150.000 

          

745 Мешовити и неодређени приходи 1.500.000   1.500.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 1.500.000   1.500.000 

          

  II УКУПНИ ИЗДАЦИ 65.836.000 2.730.000 68.566.000 

          

4 Текући расходи  65.566.000 2.730.000 68.296.000 

41 1. Расходи за запослене 24.259.000   24.259.000 

42 2. Коришћење роба и услуга 9.274.000 610.000 9.884.000 

45 3. Субвенције 21.083.000 2.100.000 23.183.000 

47 4. Права из социјалног осигурања 900.000   900.000 

48+49 5. Остали расходи 2.750.000 20.000 2.770.000 

  Средства резерве од чега       

  - Стална резерва 300.000   300.000 

  - Текућа резерва 900.000   900.000 

          

4631 Текући трансфери 7.300.000   7.300.000 

5 Капитални расходи 270.000   270.000 

(7+8)-

(4+5) III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II) 0   0 

  IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III) 0   0 



  - Стална резерва 300.000   300.000 

  - Текућа резерва 900.000   900.000 

51 Основна средства 270.000   270.000 

  УКУПНО: 65.836.000 2.730.000 68.566.000 

 

 

Издаци буџета, по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: 

 

Економ. 

класиф  
ОПИС 

Средства из 

буџета 

Издаци из 

додатних 

извора 

Укупна 

средства 

41 Расходи за запослене 24.259.000   24.259.000 

411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 18.958.000   18.958.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
3.496.000   3.496.000 

414 Социјална давања запосленима 825.000   825.000 

416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 980.000   980.000 

          

42 Коришћење роба и услуга 9.274.000 610.000 9.884.000 

421 Стални трошкови 3.010.000 90.000 3.100.000 

422 Трошкови путовања 1.065.000 60.000 1.125.000 

423 Услуге по уговору 2.668.000 70.000 2.738.000 

424 Специјализоване услуге 250.000 50.000 300.000 

425 Текуће поправке и одржавање 828.000 120.000 948.000 

426 Материјал 1.453.000 220.000 1.673.000 

          

45 Субвенције 21.083.000 2.100.000 23.183.000 

451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
21.083.000 2.100.000 23.183.000 

          

46 Донације и трансфери 7.300.000   7.300.000 

463 Трансфери другим нивоима власти 7.300.000   7.300.000 

          

47 Права из социјалног осигурања 900.000   900.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 900.000   900.000 

          

48 Остали расходи 1.550.000 20.000 1.570.000 

481 

Дотације невладиним организацијама и 

удружењима 
1.330.000   1.330.000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 120.000 20.000 140.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000   100.000 

          

49 Средства резерве 1.200.000   1.200.000 

499 Стална резерва 300.000   300.000 

499 Текућа резерва 900.000   900.000 

          

51 Основна средства 270.000   270.000 

512 Машине и опрема 270.000   270.000 



          

  У К У П Н О 65.836.000 2.730.000 68.566.000 

 
 

II. ПОСЕБНИ ДЕО 
                   

Члан 3. 

 

Средства буџета у износу од 68.566.000 динара распоређују се по корисницима и 

врстама издатака, и то: 
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Раздео     1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        

         

Функц. 

кл. 
    110 

ИЗВРШНИ И 

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
        

110 1 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2.120.000     2.120.000 

110 2 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
380.000     380.000 

110 3 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000     150.000 

110 4 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000     100.000 

110 5 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(ИЗРАДА ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА И УЧЕШЋЕ 

ОПШТИНЕ У РАЗВОЈНЕ 

ПРОЈЕКТЕ) 

16.000.000   2.100.000 18.100.000 

110 6 483   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 

100.000     100.000 



Укупно 

за функ. 

кл. 

    110 
ИЗВРШНИ И 

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
18.850.000   2.100.000 20.950.000 

Укупно 

за 

раздео 

    1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

18.850.000   2.100.000 20.950.000 

         

Раздео     2 ОПШТИНСКА УПРАВА 

        

     
    

Функци. 

кл. 
    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ         

130 7 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

12.300.000     12.300.000 

130 8 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
2.300.000     2.300.000 

130 9 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
700.000     700.000 

130 10 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

700.000     700.000 

130 11 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.200.000     2.200.000 

130 12 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 858.000     858.000 

130 13 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.328.000     2.328.000 

130 14 424   
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
250.000     250.000 

130 15 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
250.000     250.000 

130 16 426   МАТЕРИЈАЛ 850.000     850.000 

130 17 463   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА) 

200.000     200.000 

130 18 481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА 

1.330.000     1.330.000 

- Општински одбор СУБНОР-а 200.000     200.000 



- Општински одбор Црвеног 

Крста 
800.000     800.000 

- Историјски архив 90.000     90.000 

- Савез слепих 12.000     12.000 

- Савез глувих 12.000     12.000 

- Савез палаплегичара 12.000     12.000 

- Савез дистрофичара 12.000     12.000 

- Политичке партије 12.000     12.000 

- Ловачко удружење 15.000     15.000 

- Омладински савез 15.000     15.000 

- Удружење пензионера 20.000     20.000 

- Остала удружења и 

организације 
130.000     130.000 

130 19 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
100.000     100.000 

130 20 499   

СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 1.200.000     1.200.000 

- Текућа резерва 900.000     900.000 

- Стална резерва 300.000     300.000 

130 21 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000     200.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ 25.766.000     25.766.000 

Функци. 

кл. 
    560 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
        

560 22 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) 

200.000     200.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    560 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
200.000     200.000 

Функци. 

кл. 
    700 ЗДРАВСТВО         

700 23 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
500.000     500.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    700 ЗДРАВСТВО 500.000     500.000 

Функци. 

кл. 
    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         



912 24 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
3.000.000     3.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 3.000.000     3.000.000 

Функци. 

кл. 
    920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ         

920 25 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
2.500.000     2.500.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2.500.000     2.500.000 

Функци. 

кл. 
    090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА         

090 26 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 

ПРОЈЕКАТ ПОМОЋ У КУЋИ 

1.000.000     1.000.000 

090 27 463   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ (Центар 

за социјални рад) 

1.100.000     1.100.000 

090 28 472   
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
900.000     900.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 3.000.000     3.000.000 

         

Глава     2.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

Функци. 

кл. 
    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ         

160 29 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

378.000     378.000 

160 30 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
69.000     69.000 

160 31 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 70.000     70.000 

160 32 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 17.000     17.000 

160 33 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000   50.000 150.000 



160 34 425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ - УЧЕШЋЕ 

ОПШТИНЕ У ПРОГРАМИМА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

513.000   100.000 613.000 

160 35 426   МАТЕРИЈАЛ 53.000     53.000 

Укупно 

за главу 
    2.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1.200.000   150.000 1.350.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 1.200.000   150.000 1.350.000 

         

Глава     2.02. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА         

Функци. 

кл. 
    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ         

630 36 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.900.000     1.900.000 

- ЈПКУТ "Вилин Луг" Црна 

Трава 
1.900.000     1.900.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 1.900.000     1.900.000 

Укупно 

за главу 
    2.02. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 1.900.000     1.900.000 

         

Глава     2.03. 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

Функци. 

кл. 
    911 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

911 37 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2.400.000     2.400.000 

912 38 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
417.000     417.000 

912 39 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
30.000     30.000 

912 40 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

30.000     30.000 



912 41 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.000   90.000 440.000 

912 42 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000   60.000 80.000 

912 43 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 80.000   20.000 100.000 

912 44 424   
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0   50.000 50.000 

912 45 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
30.000   20.000 50.000 

912 46 426   МАТЕРИЈАЛ 30.000   220.000 250.000 

912 47 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
10.000   20.000 30.000 

912 48 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 30.000     30.000 

Укупно 

за главу 
    2.03. 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
3.427.000   480.000 3.907.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    911 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
3.427.000   480.000 3.907.000 

         

Глава     2.04. КУЛТУРА         

Функци. 

кл. 
    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ         

911 49 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

880.000     880.000 

912 50 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
165.000     165.000 

912 51 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
30.000     30.000 

912 52 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

230.000     230.000 

912 53 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.000     350.000 

912 54 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000     20.000 



912 55 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 40.000     40.000 

912 56 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
35.000     35.000 

912 57 426   МАТЕРИЈАЛ 20.000     20.000 

912 58 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
10.000     10.000 

912 59 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 40.000     40.000 

Укупно 

за главу 
    2.04. КУЛТУРА 1.820.000     1.820.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 1.820.000     1.820.000 

         

Глава     2.05. 
ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
        

Функци. 

кл. 
    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ         

820 60 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

880.000     880.000 

820 61 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
165.000     165.000 

820 62 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
65.000     65.000 

820 63 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

20.000     20.000 

820 64 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 40.000     40.000 

820 65 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 20.000     20.000 

820 66 426   МАТЕРИЈАЛ 500.000     500.000 

820 67 451 

  
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

1.983.000     1.983.000 



Укупно 

за главу 
    2.05. 

ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
3.673.000     3.673.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 3.673.000     3.673.000 

         

Укупно 

за 

раздео 

    2 ОПШТИНСКА УПРАВА 46.986.000 

  

150.000 47.616.000 

         

        УКУПНИ РАСХОДИ 65.836.000 

  

2.730.000 68.566.000 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 4. 

 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 

Члан 5. 

 

 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 6. 

 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, 

поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника 

буџетских средстава, одговоран је Начелник општинске управе. 

 

 Члан 7. 

 

 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 8. 

 

 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску 

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

 

Члан 9. 

 

 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа 

управе надлежног за финансије доноси Општинско веће. 

 

Члан 10. 

 

 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 11. 

 

 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 12. 

 

 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 13. 

 

Распоред и коришћење средстава у 2011. години врши се по финансијским 

плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници 

буџетских средстава, и то: 

 

Раздео 1 – Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће 

 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела који 

се односи на Скупштину општине, 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 Председника општине и Општинског већа захтеве подноси Председник 



општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за послове већа. 

 

 

Раздео 2 – 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, 560, 620, 630, 700, 810, 820, 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. 

 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 14. 

 

 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. 

 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 2010. години у складу са одобреним апропријацијама у тој 

години, а не извршене у току 2010. године, преносе се у 2011. годину и имају статус 

преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 

Члан 15. 

 



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 5% 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 з анамене 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. 

Члан 16. 

 

 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 17. 

 

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 18. 

 

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 116/08). 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка 

чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011. 

годину. 

 

Члан 19. 

 



 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. 

 

Члан 20. 

 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корсника буџета, 

преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним 

плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање 

(копије). 

 

Члан 21. 

 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 

2011. 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 22. 

 

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, а у складу са Законом којим се одређује максималан број запослених у 

локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2011. 

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 23. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у 

целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за 

рад у 2011. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених  у буџету 

и средстава обезбеђених из донација. 

 

Члан 24. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни 

простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не 

плаћају закуп у 2011. 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 25. 

 

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. 61/05). 

 

Члан 26. 

 

Корисници буџетских средстава, до 31. јануара 2011. године пренеће на рачун 

извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2010. 

години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Црна 

Трава за 2010. годину. 

 

Члан 27. 

 

 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 28. 

 

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 29. 

 

 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 30. 

 

 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 ругачије одређено. 

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

корист буџета. 

 

Члан 31. 

 

 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. 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 

 Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца и доставити 

Министарству финансија. 

Члан 33. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Лесковца“, а примењиваће се од 01.01.2011. године. 
 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

      НАЧЕЛНИК                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

Јован Цекић,дипл.правник                                                            Славољуб Благојевић  

__________________________                                                __________________________     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2011 

 

На основу члана 32. став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07) и члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 

12/08), 

 

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 09.11.2011. године донела је 

 

О Д Л У К У   

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

III. ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Црна Трава за 2011. годину („Сл. гласник града Лесковца“ 

бр. 27/2010) и Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2011. 

годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 19/2011) врше се следеће измене и допуне:  

 

Члан. 1 мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2011. годину (у 

даљем тексту: буџет), састоје се од:     

Економ.  

kласиф.  
ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

          

  I УКУПНА ПРИМАЊА 64.429.600 3.030.000 67.459.600 

          

3 Утврђивање финансијског резултата       

321121 Неутрошена средства из ранијих година 0 2.100.000 2.100.000 



          

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 64.429.600   64.4299.600 

71 1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 17.067.000   17.067.000 

          

711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 11.675.000   11.675.000 

711111 Порез на зараде 6.480.000   6.480.000 

711121 
Порез на приход од самосталне делатности према 

оствареном  нето приходу 
1.500.000   1.500.000 

711122 
Порез на приход од самосталне делатности према 

паушалном нето приходу 
3.000.000   3.000.000 

711143 Порез на приход од непокретности 70.000   70.000 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 5.000   5.000 

711147 Порез на земљиште 50.000   50.000 

711148 Порез од непокретности 20.000   20.000 

711191 Порез на друге приходе 550.000   550.000 

          

713 Порез на имовину 1.400.000   1.400.000 

713121 Порез на имовину од физичких лица 300.000   300.000 

713122 Порез на имовину од правних лица 800.000   800.000 

713311 Порез на наслеђе и поклон 50.000   50.000 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 150.000   150.000 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторна возила и 

пловним објектима 
100.000   100.000 

          

714 Порез на добра и услуге 992.000   992.000 

714441 Средства за противпожарну заштиту 2.000   2.000 

714513 

Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина  

360.000   360.000 

714514 Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и 

прикључна возила 
180.000   180.000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 125.000   125.000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 
320.000   320.000 

714573 Комунална такса за коришћење витрина ради излагања 

робе ван пословног простора 
5.000   5.000 

          

716 Други порези 3.000.000   3.000.000 

716111 
Комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору 
3.000.000   3.000.000 

          

73 2. ТРАНСФЕРИ 40.275.600   40.755.600 

          

733 Трансфери од других нивоа власти 40.275.600 780.000 41.055.600 

733100 Текући трансфери од Републике 0 480.000 480.000 

733151 
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општина - ненаменски трансфери од Републике 
26.981.000   26.981.000 

733152 
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа 

општине 
11.294.600   11.294.600 



733251 
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист 

нивоа општина 
2.000.000   2.000.000 

733253 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 0 300.000  300.000 

          

74 3. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 7.087.000   7.087.000 

          

741 Приходи од имовине 605.000   605.000 

741151 
Приходи буџета општине од камата на средства буџета 

укључена у депозит банака 
40.000   40.000 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
15.000   15.000 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 250.000  250.000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 300.000   300.000 

          

742 Приходи од продаје добара и услуга 2.502.000   2.502.000 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе органи и 

организације општине и које користе установе - јавне 

службе које се финансирају из буџета општине 

300.000   300.000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 0  0 

742251 Општинске административне таксе 2.000  2.000 

742351 Приходи општинских органа управе 2.200.000   2.200.000 

          

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 160.000   160.000 

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 160.000   160.000 

          

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина 
1.520.000 150.000 1.670.000 

744151 Текући добровољни трансфери од физичких лица у 

корист нивоа општина 
1.520.000 150.000 1.670.000 

          

745 Мешовити и неодређени приходи 2.300.000   2.300.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 2.300.000   2.300.000 

          

  II УКУПНИ ИЗДАЦИ 64.429.600 3.030.000 67.459.600 

          

4 Текући расходи  63.149.600 3.030.000 66.179.600 

          

41 1. Расходи за запослене 24.284.000   24.284.000 

42 2. Коришћење роба и услуга 12.875.000 610.000 13.385.000 

45 3. Субвенције 13.888.600 2.100.000 15.988.600 

47 4. Права из социјалног осигурања 1.000.000   1.000.000 

48+49 5. Остали расходи 2.657.000 20.000 2.677.000 

  Средства резерве од чега       

  - Стална резерва 300.000   300.000 

  - Текућа резерва 564.000   564.000 

          

463 Текући трансфери 8.500.000   8.500.000 

5 Капитални расходи 1.280.000  300.000 1.580.000 



          

(7+8)-

(4+5) III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II) 0   0 

          

  IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III) 0   0 

 

 

Члан 2. 

 

Члан 2. мења се и гласи: 

 

Буџет за 2011. годину састоји се од:  

 

Примања у износу од 67.459.600 динара 

Издатака у износу од 67.459.600 динара. 

 

Издаци буџета распоређују се по врстама и намени и то: 

 

Економ. 

класиф  
ВРСТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

41 Расходи за запослене 24.284.000   24.284.000 

42 Коришћење роба и услуга 
12.775.000 610.000 13.385.000 

45 Субвенције 13.833.600 2.100.000 15.933.600 

46 Донације и трансфери 8.500.000   8.500.000 

47 Права из социјалног осигурања 
1.000.000   1.000.000 

48 Остали расходи 1.793.000 20.000 1.813.000 

49 Средства резерве 864.000   864.000 

  - Стална резерва 300.000   300.000 

  - Текућа резерва 564.000   564.000 

51 Основна средства 1.280.000  300.000 1.580.000 

  УКУПНО: 64.429.600 3.030.000 67.459.600 

 

 

Издаци буџета, по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: 

 

Економ. 

класиф  
ОПИС 

Средства из 

буџета 

Издаци из 

додатних 

извора 

Укупна 

средства 

41 Расходи за запослене 24.284.000   24.284.000 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 19.038.000   19.038.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.516.000   3.516.000 

414 Социјална давања запосленима 635.000   635.000 

416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 1.095.000   1.095.000 

          

42 Коришћење роба и услуга 12.775.000 610.000 13.385.000 



421 Стални трошкови 3.860.000 90.000 3.950.000 

422 Трошкови путовања 1.657.000 60.000 1.717.000 

423 Услуге по уговору 3.960.000 70.000 4.030.000 

424 Специјализоване услуге 250.000 50.000 300.000 

425 Текуће поправке и одржавање 948.000 120.000 1.068.000 

426 Материјал 2.100.000 220.000 2.320.000 

          

45 Субвенције 13.833.600 2.100.000 15.933.600 

451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
13.833.600 2.100.000 15.933.600 

          

46 Донације и трансфери 8.500.000   8.500.000 

463 Трансфери другим нивоима власти 8.500.000   8.500.000 

          

47 Права из социјалног осигурања 1.000.000   1.000.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000   1.000.000 

          

48 Остали расходи 1.793.000 20.000 1.813.000 

481 

Дотације невладиним организацијама и 

удружењима 
1.573.000   1.573.000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 120.000 20.000 140.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000   100.000 

          

49 Средства резерве 864.000   864.000 

499 Стална резерва 300.000   300.000 

499 Текућа резерва 564.000   564.000 

          

51 Основна средства 1.270.000  300.000 1.570.000 

512 Машине и опрема 1.280.000 300.000  1.580.000 

          

  У К У П Н О 64.429.600 3.030.000 67.459.600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБНИ ДЕО 



                   

 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

 

Средства буџета у износу од 67.459.600 динара распоређују се по корисницима и 

врстама издатака, и то: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Раздео     1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        

         

Функц. 

кл. 
    110 

ИЗВРШНИ И 

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
        

110 1 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2.200.000     2.200.000 

110 2 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
400.000     400.000 

110 3 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000     300.000 

110 4 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000     100.000 

110 5 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(ИЗРАДА ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА И УЧЕШЋЕ 

ОПШТИНЕ У РАЗВОЈНЕ 

ПРОЈЕКТЕ) 

9.855.600   2.100.000 11.955.600 

110 6 483   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 

100.000     100.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    110 
ИЗВРШНИ И 

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
12.955.600   2.100.000 15.055.600 



Укупно 

за 

раздео 

    1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

12.955.600   2.100.000 15.055.600 

         

Раздео     2 ОПШТИНСКА УПРАВА 

        

     
    

Функци. 

кл. 
    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ         

130 7 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

12.300.000     12.300.000 

130 8 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
2.300.000     2.300.000 

130 9 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
500.000     500.000 

130 10 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

700.000     700.000 

130 11 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.000.000     3.000.000 

130 12 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.300.000     1.300.000 

130 13 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.700.000     3.700.000 

130 14 424   
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
250.000     250.000 

130 15 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
250.000     250.000 

130 16 426   МАТЕРИЈАЛ 1.300.000     1.300.000 

130 17 463   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА) 

200.000     200.000 

130 18 481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА 

1.573.000     1.573.000 

- Општински одбор СУБНОР-а 200.000     200.000 

- Општински одбор Црвеног 

Крста 
1.000.000     1.000.000 

- Историјски архив 90.000     90.000 



- Савез слепих 35.000     35.000 

- Савез глувих 12.000     12.000 

- Савез палаплегичара 12.000     12.000 

- Савез дистрофичара 12.000     12.000 

- Политичке партије 12.000     12.000 

- Ловачко удружење 15.000     15.000 

- Омладински савез 15.000     15.000 

- Удружење пензионера 40.000     40.000 

- Остала удружења и 

организације 
130.000     130.000 

130 19 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
100.000     100.000 

130 20 499   

СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 864.000     864.000 

- Текућа резерва 564.000     564.000 

- Стална резерва 300.000     300.000 

130 21 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.200.000     1.200.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ 29.537.000     29.537.000 

Функци. 

кл. 
    560 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
        

560 22 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) 

350.000     350.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    560 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
350.000     350.000 

Функци. 

кл. 
    700 ЗДРАВСТВО         

700 23 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
600.000     600.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    700 ЗДРАВСТВО 600.000     600.000 

Функци. 

кл. 
    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

912 24 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
2.700.000     2.700.000 



Укупно 

за функ. 

кл. 

    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2.700.000     2.700.000 

Функци. 

кл. 
    920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ         

920 25 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
3.000.000     3.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 3.000.000     3.000.000 

Функци. 

кл. 
    090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА         

090 26 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 

ПРОЈЕКАТ ПОМОЋ У КУЋИ 

0     0 

090 27 463   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ (Центар 

за социјални рад) 

2.000.000     2.000.000 

090 28 472   
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
1.000.000     1.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 3.000.000     3.000.000 

         

Глава     2.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

Функци. 

кл. 
    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ         

160 29 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

378.000     378.000 

160 30 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
69.000     69.000 

160 31 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100.000     100.000 

160 32 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 17.000     17.000 

160 33 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000   50.000 150.000 



160 34 425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ - УЧЕШЋЕ 

ОПШТИНЕ У ПРОГРАМИМА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

613.000   100.000 713.000 

160 35 426   МАТЕРИЈАЛ 200.000     200.000 

Укупно 

за главу 
    2.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1.447.000   150.000 1.627.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 1.447.000   150.000 1.627.000 

         

Глава     2.02. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА         

Функци. 

кл. 
    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ         

630 36 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.700.000     1.70.000 

- ЈПКУТ "Вилин Луг" Црна 

Трава 
1.700.000     1.700.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 1.700.000     1.700.000 

Укупно 

за главу 
    2.02. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 1.700.000     1.700.000 

         

Глава     2.03. 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

Функци. 

кл. 
    911 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

911 37 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2.400.000     2.400.000 

912 38 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
417.000     417.000 

911 39 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
30.000     30.000 

911 40 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

30.000     30.000 



911 41 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 370.000   90.000 460.000 

911 42 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000   60.000 80.000 

911 43 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000   20.000 120.000 

911 44 424   
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
0   50.000 50.000 

911 45 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
50.000   20.000 70.000 

911 46 426   МАТЕРИЈАЛ 80.000   220.000 300.000 

911 47 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
10.000   20.000 30.000 

911 48 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 30.000     30.000 

Укупно 

за главу 
    2.03. 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
3.537.000   480.000 4.017.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    911 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
3.537.000   480.000 4.017.000 

         

Глава     2.04. КУЛТУРА         

Функци. 

кл. 
    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ         

820 49 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

880.000     880.000 

820 50 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
165.000     165.000 

820 51 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
40.000     40.000 

820 52 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

290.000     290.000 

820 53 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.000     350.000 

820 54 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000     20.000 



820 55 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 40.000     40.000 

820 56 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
35.000     35.000 

820 57 426   МАТЕРИЈАЛ 20.000     20.000 

820 58 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
10.000     10.000 

820 59 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000     50.000 

Укупно 

за главу 
    2.04. КУЛТУРА 1.900.000     1.900.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 1.900.000     1.900.000 

         

Глава     2.05. 
ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
        

Функци. 

кл. 
    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ         

620 60 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

880.000     880.000 

620 61 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
165.000     165.000 

620 62 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
65.000     65.000 

620 63 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

75.000     75.000 

620 64 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 40.000     40.000 

620 65 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 20.000     20.000 

620 66 426   МАТЕРИЈАЛ 500.000     500.000 

620 67 451 

  
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

1.928.000     1.928.000 



 
 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 4. 

 

 Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца и доставити 

Министарству финансија. 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Лесковца“, а примењиваће се од 01.01.2011. године. 
 

 

Број: 06-   /2011-01 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Света Тошић 

   

   
 

 

 

 

П Л А Н  

ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2011. ГОДИНИ 

 

620 68 511  
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
0  300.000 300.000 

Укупно 

за главу 
    2.05. 

ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
3.673.000   300.000 3.973.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 3.673.000   300.000 3.973.000 

         

Укупно 

за 

раздео 

    2 ОПШТИНСКА УПРАВА 51.474.000 

  

930.000 52.104.000 

         

        УКУПНИ РАСХОДИ 64.429.600 

  

3.030.000 67.459.600 



Р
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Е
к
о

н
о

м
ск

а 
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ОПИС НАБАВКЕ 

Планирани 

износ 

набавке 

Износ 

апропријаци

је у буџету 

ПОСТУПАК 

НАБАВКЕ 

1 2 3 4 5 6 

1. 451 

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У 

РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 
11.505.000 18.100.000 

 

1. Асфалтирање општинског 

пута Селски мост – Кална 
2.100.000  

Јавна набавка мале 

вредности – редован 

поступак 

2. Стручни надзор над 

извођењем грађевинских радова 

на асфалтирању општинског 

пута Селски мост – Кална 

45.000  

Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом услуга – 

скраћени поступак 

3. Израда пројекта 

реконструкције зграде 

Општинске управе општине 

2.000.000  

Јавна набавка мале 

вредности – редован 

поступак 

4. Израда пројекта 

реконструкције улица у насељу 

Црна Трава  

3.000.000  

Јавна набавка мале 

вредности – редован 

поступак 

  

5.Израда плана Генералне 

регулације за далековод 35 kV 

Црна Трава – Састав Река 

     2.360.000  

Јавна набавка мале 

вредности-редован 

поступк 

  

6. Израда главног пројекта 

реконструкције нисконапонске  

електро мреже у МЗ Градска 

  2.000.000  

Јавна набавка мале 

вредности-редован 

поступак 

  

7. Извођење грађевинских 

радова на општинском 

услужном центру  

  2.600.000  

Јавна набавка мале 

вреднсоти редован 

поступак 

  

8. Набавка ИТ опреме за 

потребе општинског услужног 

центра  

  1.030.000  

Јавна набавка мале 

вредности-редован 

поступак 

  

9. Набавка канцеларијског 

намештаја за потребе 

општинског услужног центра  

    255.000  

Јавне набавке мале 

вредности-редован 

поступак 

  
10.Едукација запослених у 

општинском услужном центру 
   102.000  

Јавне набавка мале 

вредности-скраћени 

поступак 

  

11.Набавка услуга припреме и 

штампање водича кроз 

општинску управу, флајера и 

плаката 

  142.000  

Јавна набавка мале 

вредности-

наруџбеница услуга-

скраћени поступак 

  12.Израда WEB Сајта општине      61.000  

Јавна набавка мале 

вредности –

наруџбеницом услуга –

скраћени поступак 

2. 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.200.000 2.200.000  

 1. Енергетске услуге 1.400.000   

- Електрична енергија 1.000.000 
 Директно по рачунима 

ЕПС-а 

- Огревно дрво 200.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

редован поступак 

- Угаљ 200.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

редован поступак 



2. Комуналне услуге 300.000 

 Директно ЈПКУТ 

„Вилин Луг“ по 

рачунима 

3. Комуникационе услуге 

 
300.000  По рачунима 

- Телефонске услуге 220.000 
 Директно по рачунима 

Телеком Србије 

- Поштанске услуге 80.000 
 Директно по рачунима 

ПТТ 

4. Осигурање имовине 80.000 

 По Уговору Дунав 

осигурање или другог 

осигуравајућег 

друштва 

5. Банкарске услуге 120.000 
 По прописима Управе 

трезора 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.850.000 2.328.000  

 1. Стручно усавршавање 

радника (обучавање за рад на 

рачунарима, семинари, стручна 

литература, службени гласници, 

стручни испит) 

250.000 

 

Појединачно према 

потребама и рачунима 

2. Компјутерске услуге 350.000 

 Јавна набавка мале 

вредности услуга и 

добара – редован 

поступак 

3. Административне услуге и 

друге услуге по уговору 
578.000 

 Појединачно по 

Уговору, по потреби 

(Уговори о делу), Јавна 

набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

4. Репрезентација (угоститељске 

услуге и поклони, прослава 

Дана општине и др. празници) 

600.000 

 
Појединачно по рачуну 

добављача 

 

5.Екстерна ревизија буџета 

општине за 2010. годину  
150.000 

 Јавна набавка мале 

вредности –

наруџбеницом услуга –

скраћени поступак 

 
6. Ван линијски превоз радника 

Општинске управе Лесковац-

Црна Трава 

400.000 

 Јавна набавка мале 

вредности –услуга и 

добара –редован 

поступак  

424 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
250.000 250.000 

 

 

1. Остале специјализоване 

услуге 
250.000 

 Јавна набавка мале 

вредности услуга, 

појединачно по 

рачунима 

425 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
250.000 250.000 

 

 1. Одржавање опреме и 

поправке опреме 
40.000 

 Појединачно по 

рачунима 

2. Поправка и одржавање 

возила и резервних делова 
100.000 

 Појединачно по 

рачунима 

3. Поправка и одржавање 

канцеларија и зграде општине 
110.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 

426 МАТЕРИЈАЛ 850.000 850.000  



 

1. Канцеларијски материјал 325.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 

2. Санитарно – хигијенски 

материјал 
50.000 

 Појединачно по 

рачунима 

3. Моторни бензин, уља и 

мазива 
375.000 

 Директно НИС 

Југопетрол по уплатама 

за бонове 

4. Радна одећа и обућа 50.000 
 Појединачно по 

рачунима 

5. Остали материјал 50.000 
 Појединачно по 

рачунима 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000 200.000  

 
1. Набавка канцеларијске 

опреме 
120.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 

2. Ауто – гуме 80.000 
 Појединачно по 

рачунима 

 

 

У складу са Планом Јавних набавки за 2010. годину спроведене су следеће Јавнe 

набавке: 

 

1. Отворени поступак за радове који је у целости поништен. 

2. Јавне набавке мале вредности  

- ДОБРА два поступка, укупна вредност закључених Уговора 701.822,50 динара са 

ПДВ-ом (угаљ и компјутерска опрема) 

- УСЛУГЕ осам поступака о чега су три поништена у целости. Укупна вредност 

закључених Уговора 3.573.571 динара са ПДВ-ом (израда Просторног плана 

општине и разне вресте услуга – наруџеница) 

- РАДОВИ осам поступака о чега је један поништен у целости. Укупна вреднсот 

Уговора 4.978.145,66 динара са ПДВ-ом. 

 

 Остале набавке као што су бонови за бензин, струја, телефон и друго вршене су у 

складу са Законом о Јавним набавкама и Планом Јавних набавки општине Црна Трава. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

БУЏЕТ 2012 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09 и 73/10), члана 32. 

став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 28. и 29. 

Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 12/08), 

 

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 20.12.2011. године донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2012. 

годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: 

 



  

ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 

РАСХОДА И ИЗДАТАКА        

1. Укупни приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине 
121.400.000 950.000 122.350.000 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 121.400.000 950.000 122.350.000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 

2. Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
126.400.000 950.000 127.350.000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 93.208.000 610.000 93.818.000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
33.192.000 340.000 33.532.000 

  

 БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(кл. 7 + кл 8.) - (кл. 4 + кл. 5)  

-5.000.000 0 -5.000.000 

Издаци за набавку финансијске 

имовине 
0 0 0 

Примања од продаје финансијске 

имовине 
0 0 0 

 УКУПАН ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
-5.000.000 0 -5.000.000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА        

  

Примања од продаје финансијске 

имовине 
0 0 0 

Примања од задуживања 0 0 0 

Суфицит из претходних година или 

неутрошена из претходних година 
5.000.000   5.000.000 

Издаци за отплату главнице дуга 0 0 0 

Издаци за набавку финансијске 

имовине која нису у циљу спровођења 

јавних политика 

0 0 0 

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  5.000.000 0 5.000.000 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 
     

Економ.  

kласиф.  
ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

          

  I УКУПНА ПРИМАЊА 121.400.000 950.000 122.350.000 

          

3 Утврђивање финансијског резултата 5.000.000   5.000.000 

321121 Неутрошена средства из ранијих година 5.000.000   5.000.000 



          

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 121.400.000   121.400.000 

71 1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 21.843.000   21.843.000 

          

711 Порез на доходак, добит и капиталну 

добит 
15.746.000   15.746.000 

711111 Порез на зараде 10.500.000   10.500.000 

711121 
Порез на приход од самосталне 

делатности према оствареном  нето 

приходу 

1.500.000   1.500.000 

711122 
Порез на приход од самосталне 

делатности према паушалном нето 

приходу 

3.000.000   3.000.000 

711143 Порез на приход од непокретности 70.000   70.000 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и 

шумарства 
6.000   6.000 

711147 Порез на земљиште 50.000   50.000 

711148 Порез од непокретности 20.000   20.000 

711191 Порез на друге приходе 600.000   600.000 

          

713 Порез на имовину 1.560.000   1.560.000 

713121 Порез на имовину од физичких лица 400.000   400.000 

713122 Порез на имовину од правних лица 800.000   800.000 

713311 Порез на наслеђе и поклон 60.000   60.000 

713421 Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности 
200.000   200.000 

713423 Порез на пренос апсолутних права на 

моторна возилаи пловним објектима 
100.000   100.000 

          

714 Порез на добра и услуге 1.037.000   1.037.000 

714441 Средства за противпожарну заштиту 2.000   2.000 

714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина  

400.000   400.000 

714514 Годишња накнада за друмска моторна 

возила, тракторе и прикључна возила 
200.000   200.000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 130.000   130.000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 
300.000   300.000 

714573 

Комунална такса за коришћење витрина 

ради излагања робе ван пословног 

простора 

5.000   5.000 

          

716 Други порези 3.500.000   3.500.000 

716111 Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 
3.500.000   3.500.000 

          

73 2. ТРАНСФЕРИ 92.600.000   92.600.000 

          

733 Трансфери од других нивоа власти 92.600.000 800.000 93.400.000 

733100 Текући трансфери од Републике 0 500.000 500.000 



733151 
Текући трансфери од других нивоа власти 

у корист нивоа општина - ненаменски 

трансфери од Републике 

86.600.000   86.600.000 

733154 Други текући трансфери од Републике у 

корист нивоа општине 
3.000.000   3.000.000 

733251 Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општина 
3.000.000   3.000.000 

733253 Капитални трансфери од градова у корист 

нивоа општина 
0 300.000 300.000 

          

74 3. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.957.000   6.957.000 

          

741 Приходи од имовине 555.000   555.000 

741151 

Приходи буџета општине од камата на 

средства буџета укључена у депозит 

банака 

40.000   40.000 

741531 Комунална такса за коришћење простора 

на јавним површинама 
15.000   15.000 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 
250.000   250.000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 
250.000   250.000 

          

742 Приходи од продаје добара и услуга 2.402.000   2.402.000 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе органи и 

организације општине и које користе 

установе - јавне службе које се 

финансирају из буџета општине 

200.000   200.000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
0   0 

742251 Општинске административне таксе 2.000   2.000 

742351 Приходи општинских органа управе 2.200.000   2.200.000 

          

743 Новчане казне и одузета имовинска 

корист 
200.000   200.000 

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 
200.000   200.000 

          

744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа општина 
1.500.000 150.000 1.650.000 

744151 Текући добровољни трансфери од 

физичких лица у корист нивоа општина 
1.500.000 150.000 1.650.000 

          

745 Мешовити и неодређени приходи 2.300.000   2.300.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 2.300.000   2.300.000 

          

          

  II УКУПНИ ИЗДАЦИ 126.400.000 950.000 127.350.000 

          



4 Текући расходи  93.208.000 610.000 93.818.000 

          

41 1. Расходи за запослене 31.028.000   31.028.000 

42 2. Коришћење роба и услуга 23.358.000 590.000 23.948.000 

45 3. Субвенције 26.400.000   26.400.000 

47 4. Права из социјалног осигурања 2.000.000   2.000.000 

48+49 5. Остали расходи 7.022.000 20.000 7.042.000 

  Средства резерве од чега       

  - Текућа резерва 1.899.000   1.899.000 

  - Стална резерва 633.000   633.000 

          

46 Донације и текући трансфери 3.400.000   3.400.000 

5 Капитални расходи 33.192.000 340.000 33.532.000 

          

(7+8)-

(4+5) 
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 

(ДЕФИЦИТ) (I-II) 
-5.000.000 0 -5.000.000 

          

  
IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 

(III) 
-5.000.000 0 -5.000.000 

 

Члан 2. 

 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1 ове Одлуке у 

износу од 5.000.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних 

година. 

 

Члан 3. 

 

Буџет за 2012. годину састоји се од:  

 

1. Примања у износу од 122.350.000 динара 

2. Издатака у износу од 127.350.000 динара. 

3. Буџетског дефицита од 5.000.000 динара 

Буџетски дефицит у износу од 5.000.000 динара биће покривен из неутрошених 

средстава из претходних година. 

 

Издаци буџета распоређују се по врстама и намени и то: 

 

Економ. 

класиф  
ВРСТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

41 Расходи за запослене 31.028.000   31.028.000 

42 Коришћење роба и услуга 23.358.000 590.000 23.948.000 

45 Субвенције 26.400.000 0 26.400.000 

46 Донације и трансфери 3.400.000   3.400.000 

47 Права из социјалног осигурања 2.000.000   2.000.000 

48 Остали расходи 4.490.000 20.000 4.510.000 

49 Средства резерве 2.532.000   2.532.000 

  - Текућа резерва 1.899.000   1.899.000 

  - Стална резерва 633.000   633.000 

51 Основна средства 33.192.000 340.000 33.532.000 



  УКУПНО: 126.400.000 950.000 127.350.000 

 

Издаци буџета, по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: 

 

Економ. 

класиф  
ОПИС 

Средства из 

буџета 

Издаци из 

додатних 

извора 

Укупна 

средства 

41 Расходи за запослене 31.028.000   31.028.000 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
20.860.000   20.860.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.888.000   3.888.000 

414 Социјална давања запосленима 1.200.000   1.200.000 

416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
5.080.000   5.080.000 

          

42 Коришћење роба и услуга 23.358.000 590.000 23.948.000 

421 Стални трошкови 8.665.000 130.000 8.795.000 

422 Трошкови путовања 3.720.000 70.000 3.790.000 

423 Услуге по уговору 6.355.000 120.000 6.475.000 

424 Специјализоване услуге 405.000 20.000 425.000 

425 Текуће поправке и одржавање 1.017.000 150.000 1.167.000 

426 Материјал 3.196.000 100.000 3.296.000 

          

45 Субвенције 26.400.000 0 26.400.000 

451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
26.400.000 0 26.400.000 

          

46 Донације и трансфери 3.400.000   3.400.000 

463 Трансфери другим нивоима власти 2.400.000   2.400.000 

465 Остале дотације и трансфери 1.000.000   1.000.000 

          

47 Права из социјалног осигурања 2.000.000   2.000.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000   2.000.000 

          

48 Остали расходи 4.490.000 20.000 4.510.000 

481 Дотације невладиним организацијама и 

удружењима 
4.040.000   4.040.000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 20.000 320.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000   150.000 

          

49 Средства резерве 2.532.000   2.532.000 

499 Текућа резерва 1.899.000   1.899.000 

499 Стална резерва 633.000   633.000 

          

51 Основна средства 33.192.000 340.000 33.532.000 

511 Зграде и грађевински објекти 29.542.000 300.000 300.000 

512 Машине и опрема 3.650.000 40.000 3.690.000 

          

  У К У П Н О 126.400.000 3.030.000 127.350.000 

 



 

IV. ПОСЕБНИ ДЕО 
                   

Члан 4. 

 

Средства буџета у износу од 127.350.000 динара распоређују се по корисницима и 

врстама издатака, и то: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Раздео     1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        

         

Функц. 

кл. 
    110 

ИЗВРШНИ И 

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
        

110 1 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2.450.000     2.450.000 

110 2 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
450.000     450.000 

110 3 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350.000     350.000 

110 4 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000     100.000 

110 5 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У 

РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ) 

7.350.000     7.350.000 

110 6 481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА - 

СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ 

ИЗБОРА 

1.000.000     1.000.000 

110 7 483   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 

150.000     150.000 



Укупно 

за функ. 

кл. 

    110 
ИЗВРШНИ И 

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
11.850.000   0 11.850.000 

Укупно 

за 

раздео 

    1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

11.850.000   0 11.850.000 

         

Раздео     2 ОПШТИНСКА УПРАВА         

         

Функци. 

кл. 
    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ         

130 8 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

13.000.000     13.000.000 

130 9 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
2.500.000     2.500.000 

130 10 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
800.000     800.000 

130 11 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

3.500.000     3.500.000 

130 12 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.500.000     3.500.000 

130 13 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.500.000     1.500.000 

130 14 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.500.000     4.500.000 

130 15 424   
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
250.000     250.000 

130 16 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
500.000     500.000 

130 17 426   МАТЕРИЈАЛ 1.500.000     1.500.000 

130 18 463   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА) 

200.000     200.000 

130 19 481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА 

3.040.000     3.040.000 

- Општински одбор СУБНОР-а 300.000     300.000 



- Општински одбор Црвеног 

Крста 1.300.000     1.300.000 

- ПБД "Орловац" 300.000     300.000 

- Историјски архив 150.000     150.000 

- Савез слепих 50.000     50.000 

- Савез глувих 20.000     20.000 

- Савез палаплегичара 20.000     20.000 

- Савез дистрофичара 20.000     20.000 

- Политичке партије - Редован 

рад 150.000     150.000 

- Политичке партије - Изборна 

кампања 100.000     100.000 

- Ловачко удружење 50.000     50.000 

- Омладински савез 150.000     150.000 

- Удружење пензионера 100.000     100.000 

- Удружење пчелара 100.000     100.000 

- Лист "Власина" 100.000     100.000 

- Остала удружења и 

организације 130.000     130.000 

130 20 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
150.000     150.000 

130 21 499   

СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ       0 

- Текућа резерва 1.899.000     1.899.000 

- Стална резерва 633.000     633.000 

130 22 511   
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
24.542.000     24.542.000 

130 23 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.000.000     3.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ 65.014.000     62.482.000 

Функци. 

кл. 
    420 ПОЉОПРИВРЕДА         

421 24 451   

МЕРЕ И АКЦИЈЕ ЗА 

СТИМУЛИСАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ - 

ВЕШТАЧКО 

ОСЕМЕЊИВАЊЕ КРАВА  

РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ 

ОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ВРШИ СЕ ПО ПОСЕБНОМ 

АКТУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

5.200.000     5.200.000 



Укупно 

за функ. 

кл. 

      ПОЉОПРИВРЕДА 5.200.000     5.200.000 

Функци. 

кл. 
    560 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
        

560 25 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) 

350.000     350.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    560 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
350.000     350.000 

Функци. 

кл. 
    610 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ         

610 26 511   
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
5.000.000     5.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    610 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ 5.000.000     5.000.000 

Функци. 

кл. 
    740 ЗДРАВСТВО         

740 27 465   

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ - ДОМ 

ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, 

ОГРАНАК ЦРНА ТРАВА 

1.000.000     1.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    740 ЗДРАВСТВО 1.000.000     1.000.000 

Функци. 

кл. 
    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

912 28 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
4.000.000     4.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 4.000.000     4.000.000 

Функци. 

кл. 
    920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ         

920 29 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
5.000.000     5.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 5.000.000     5.000.000 



Функци. 

кл. 
    911 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

911 30 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0     0 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    911 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
0     0 

Функци. 

кл. 
    090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА         

090 31 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 

ПРОЈЕКАТ ПОМОЋ У КУЋИ 

2.500.000     2.500.000 

090 32 463   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ (Центар 

за социјални рад) 

2.200.000     2.200.000 

090 33 472   
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
2.000.000     2.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 6.700.000     6.700.000 

         

Глава     2.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

Функци. 

кл. 
    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ         

160 34 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

450.000     450.000 

160 35 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
100.000     100.000 

160 36 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 150.000     150.000 

160 37 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000     20.000 

160 38 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150.000   50.000 200.000 

160 39 451   

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ - 

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У 

ПРОГРАМИМА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

3.000.000   100.000 3.100.000 

160 40 426   МАТЕРИЈАЛ 250.000     250.000 



160 41 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000     200.000 

Укупно 

за главу 
    2.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 4.320.000   150.000 4.470.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 4.320.000   150.000 4.470.000 

         

Глава     2.02. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА         

Функци. 

кл. 
    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ         

630 42 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

3.000.000     3.000.000 

- ЈПКУТ "Вилин Луг" Црна 

Трава 
3.000.000     3.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 3.000.000     3.000.000 

Укупно 

за главу 
    2.02. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 3.000.000     3.000.000 

         

Глава     2.03. 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

Функци. 

кл. 
    911 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

911 43 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

3.120.000     3.120.000 

911 44 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
490.000     490.000 

911 45 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
150.000     150.000 

911 46 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

100.000     100.000 

911 47 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 450.000   130.000 580.000 

911 48 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 120.000   70.000 190.000 

911 49 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150.000   70.000 220.000 



911 50 424   
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
50.000   20.000 70.000 

911 51 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
130.000   50.000 180.000 

911 52 426   МАТЕРИЈАЛ 250.000   100.000 350.000 

911 53 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
20.000   20.000 40.000 

911 54 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000   40.000 140.000 

Укупно 

за главу 
    2.03. 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
5.130.000   500.000 5.630.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    911 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
5.130.000   500.000 5.630.000 

         

Глава     2.04. КУЛТУРА         

Функци. 

кл. 
    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ         

820 54 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

920.000     920.000 

820 55 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
173.000     173.000 

820 56 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
40.000     40.000 

820 57 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

300.000     300.000 

820 58 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 360.000     360.000 

820 59 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000     20.000 

820 60 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400.000     400.000 

820 61 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
37.000     37.000 

820 62 426   МАТЕРИЈАЛ 21.000     21.000 

820 63 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
10.000     10.000 



820 64 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 350.000     350.000 

Укупно 

за главу 
    2.04. КУЛТУРА 2.631.000     2.631.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 2.631.000     2.631.000 

         

Глава     2.05. 
ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
        

Функци. 

кл. 
    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ         

620 65 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

920.000     920.000 

620 66 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
175.000     175.000 

620 67 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
70.000     70.000 

620 68 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

80.000     80.000 

620 69 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 60.000     60.000 

620 70 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000     300.000 

620 71 426   МАТЕРИЈАЛ 600.000     600.000 

620 72 451 

  
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

5.000.000     5.000.000 

621 73 511 

  
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
    300.000 300.000 

Укупно 

за главу 
    2.05. 

ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
7.205.000   300.000 7.505.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 7.205.000   300.000 7.505.000 

         



Укупно 

за 

раздео 

    2 ОПШТИНСКА УПРАВА 114.550.000   950.000 102.768.000 

         

        УКУПНИ РАСХОДИ 126.400.000   950.000 127.350.000 

 

 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 5. 

 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 

 

Члан 6. 

 

 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 7. 

 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, 

поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника 

буџетских средстава, одговоран је Начелник општинске управе. 

 

 Члан 8. 

 

 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 9. 

 

 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску 

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

 

Члан 10. 

 

 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа 

управе надлежног за финансије доноси Општинско веће. 

 

 

 



Члан 11. 

 

 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 12. 

 

 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 13. 

 

 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 14. 

 

Распоред и коришћење средстава у 2012. години врши се по финансијским 

плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници 

буџетских средстава, и то: 

 

Раздео 1 – Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће 

 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела који 

се односи на Скупштину општине, 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 Председника општине и Општинског већа захтеве подноси Председник 

општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за послове већа. 

 

 

 

 

Раздео 2 – 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, 420, 560, 620, 630, 700, 810, 820, 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. 

 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 15. 

 

 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. 

 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 2011. години у складу са одобреним апропријацијама у тој 

години, а не извршене у току 2011. године, преносе се у 2012. годину и имају статус 

преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 

Члан 16. 

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 5% 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. 

 

Члан 17. 

 

 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 18. 

 

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 19. 

 

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 116/08). 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка 

чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2012. 

годину. 

 

Члан 20. 

 

 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. 

 



Члан 21. 

 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корсника буџета, 

преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним 

плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање 

(копије). 

 

Члан 22. 

 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 

2012. 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 23. 

 

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, а у складу са Законом којим се одређује максималан број запослених у 

локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2012. 

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 24. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у 

целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за 

рад у 2012. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених  у буџету 

и средстава обезбеђених из донација. 

 

 

Члан 25. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни 

простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не 

плаћају закуп у 2012. 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 26. 

 

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. 61/05). 

 

Члан 27. 



 

Корисници буџетских средстава, до 31. јануара 2012. године пренеће на рачун 

извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2011. 

години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Црна 

Трава за 2011. годину. 

 

 

 

 

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 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 29. 

 

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 30. 

 

 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 31. 

 

 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 32. 

 

 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. 

 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

 

 Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца и доставити 

Министарству финансија. 

 

Члан 33. 



 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Лесковца“, а примењиваће се од 01.01.2012. године. 
 

 

Број: 06-36/2011-01 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Света Тошић, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2012 
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2012. ГОДИНИ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црна Трава, децембра 2012. године 

 

 

 

 

 

П Л А Н  

ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2012. ГОДИНИ 
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ОПИС НАБАВКЕ 
Планирани износ набавке 

у динарима 

Износ 

апропријације 

у буџету у 

динарима 

ПОСТУПАК НАБАВКЕ 

1 2 3 4 5 6 

1 

422 
ТРОШКОВИ 

ПУТОВАЊА 
350.000 350.000 

 

 

1. Превоз ученика 

на релацији 

Преслап – Црна 

Трава и обратно 

350.000 350.000 

Директно НИС Југопетрол 

по уплатама за погонско 

гориво 

451 

УЧЕШЋЕ 

ОПШТИНЕ У 

РАЗВОЈНЕ 

ПРОЈЕКТЕ 

34.371.440  

од чега су 25.526.840 

средства донације 

Програма ПРОГРЕС, а 

8.844.600 средстава 

буџета општине 

9.000.000 

 

 

1. Израда Главног 

пројекта уређења 

трга у Црној Трави 

1.500.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

2. Израда Плана 

детаљне регулације 

викенд насеља 

„Соколица“ и 

туристичко – 

рекреативног 

центра , видиковац 

„Соколица“ 

2.000.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

3. Техничка 

контрола Главног 

пројекта 

реконструкције НН 

мреже у МЗ Градска 

100.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

4. Израда „Програма 

заштите природе 

општине Црна 

Трава“ 

600.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

5. Израда „Програма 

развоја 

пољопривреде 

општине Црна 

Трава 2012 – 2015. 

година“ 

150.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

добара – скраћени 

поступак 

6. Извођење 

грађевинских 

радова на 

Општинском 

услужном центру 

2.600.000  

Јавна набавка мале 

вредности радова – 

редован поступак 

7. Набавка ИТ 

опреме за потребе 

Општинског 

услужног центра 

1.144.000  

Јавна набавка мале 

вредности добара– 

редован поступак 

8. Набавка 

канцеларијског 

намештаја за 

потребе 

Општинског 

255.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

добара – скраћени 

поступак 



услужног центра 

9. Едукација 

запослених у 

Општинском 

услужном центру 

52.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

10. Набавка услуга 

припреме и 

штампања водича 

кроз Општинску 

управу, флајера и 

плаката 

151.840  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

11. Израда WEB 

сајта општине 
52.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

12. Израда Главног 

пројекта изградње 

фекалног колектора 

у Црној Трави 

366.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

13. Техничка 

контрола Главног 

пројекта изградње 

фекалног колектора 

у Црној Трави 

50.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

14. Санација 

магацина 

Министарства 

одбране – Сектора за 

ванредне ситуације 

у Црној Трави 

500.000  

Јавна набавка мале 

вредности радова – 

редован поступак 

15. Израда Главног 

пројекта 

општинског пута 

Дел – Млачиште 

1.500.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

16. Техничка 

контрола Главног 

пројекта 

општинског пута 

Дел – Млачиште  

60.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

  

17. Израда Главног 

пројекта 

асфалтирања центра 

села Преслап 

354.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

18. Израда ЛЕАП-а 

општине Црна 

Трава 

1.000.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

19. Израда Главног 

пројекта 

асфалтирања улица 

у МЗ Градска 

354.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

20. Израда Главног 

пројекта 

асфалтирања улице 

од цркве до дома 

здравља 

354.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

21. Израда Главног 

пројекта 

реконструкције и 

доградње водовода 

за насеље Ливађе, 

1.000.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 



Доње Славковце и 

Соколица 

 

22. Извођење 

грађевинских 

радова на 

реконструкцији и 

изградњи 

канализационе 

мреже и фекалног 

колектора у Црној 

Трави 

20.000.000  

Отворени поступак јавне 

набавке радова – редован 

поступак 

23. Израда студије 

протицаја реке 

Власине 

120.000  

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

2. 

421 

 

СТАЛНИ 

ТРОШКОВИ 
3.250.000 3.500.000 

 

 1. Енергетске услуге 2.100.000   

- Електрична енергија 1.500.000 
 Директно по рачунима 

ЕПС-а 

- Огревно дрво 300.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

редован поступак 

- Угаљ 300.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

редован поступак 

2. Комуналне услуге 400.000 
 Директно ЈПКУТ „Вилин 

Луг“ по рачунима 

3. Комуникационе 

услуге 
500.000  По рачунима 

- Телефонске услуге и 

интернет услуге 
350.000 

 Директно по рачунима 

Телеком Србије 

- Поштанске услуге 150.000 
 Директно по рачунима 

ПТТ 

4. Осигурање 

имовине 
100.000 

 По Уговору Дунав 

осигурање или другог 

осигуравајућег друштва 

5. Банкарске услуге 150.000 
 По прописима Управе 

трезора 

423 
УСЛУГЕ ПО 

УГОВОРУ 
4.065.000 

5.000.000  

 1. Стручно 

усавршавање 

радника (обучавање 

за рад на 

рачунарима, 

семинари, стручна 

литература, 

службени гласници, 

стручни испит) 

500.000 

 

Појединачно према 

потребама и рачунима 

2. Компјутерске 

услуге 
500.000 

 Јавна набавка мале 

вредности услуга и добара 

– редован поступак, 

Појединачно по рачуну 

добављача 

3. Административне 800.000  Појединачно по Уговору, 



услуге и друге 

услуге по уговору 

по потреби (Уговори о 

делу), Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

4. Репрезентација 

(угоститељске 

услуге и поклони, 

прослава Дана 

општине и др. 

празници) 

1.000.000 

 

Појединачно по рачуну 

добављача 

5. Екстерна ревизија 

буџета општине за 

2011. годину 

200.000 

 Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

6. Услуге 

укоричавања 

службених гласила – 

„Службеног 

гласника РС“ и 

„Службеног 

гласника града 

Лесковца“ 

300.000 

 

Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

7. Ванлинијски 

превоз радника 

Општинске управе 

Црна Трава – 

Власотинце и 

обратно 

450.000 

 

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

8. Израда 

промотивног 

материјала за 

потребе општине 

Црна Трава 

315.000 

 
Јавна набавка мале 

вредности наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

424 
СПЕЦИЈАЛИЗОВА

НЕ УСЛУГЕ 
250.000 250.000 

 

 1. Остале 

специјализоване 

услуге 

Геодетско снимање 

– легализација  

250.000 

 

Јавна набавка мале 

вредности услуга, 

појединачно по рачунима 

425 

ТЕКУЋЕ 

ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

1.000.000 1.000.000 

 

  1. Одржавање 

опреме и поправке 

опреме 

280.000 

 

Појединачно по рачунима 

2. Поправка и 

одржавање возила и 

резервних делова 

200.000 

 

Појединачно по рачунима 

3. Поправка и 

одржавање 

канцеларија и 

зграде општине 

320.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 

4. Поправка и 

одржавање зграде 

гараже општине 

200.000 

 Јавна набавка мале 

вредности радова – 

редован поступак 

426 МАТЕРИЈАЛ 1.090.000 1.500.000  

 1. Канцеларијски 

материјал и тонери 
450.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 



наруџбеница 

2. Санитарно – 

хигијенски 

материјал 

100.000 

 Појединачно по рачунима 

3. Моторни бензин, 

уља и мазива 
390.000 

 Директно НИС Југопетрол 

по уплатама за погонско 

гориво 

4. Радна одећа и 

обућа 
50.000 

 Појединачно по рачунима 

5. Остали материјал 100.000  Појединачно по рачунима 

451 МЕРЕ И АКЦИЈЕ 

ЗА 

СТИМУЛИСАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

2.500.000 4.067.000 

 

 1. Набавка стеоних 

јуница сименталске 

расе 

2.500.000  

Јавна набавка мале 

вредности добара – 

редован поступак 

511 

ЗГРАДЕ И 

ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 

19.920.000 20.000.000 

 

 

1. Асфалтирање 

центра насеља 

Преслап 

2.160.000 

 Јавна набавка мале 

вредности радова – 

редован поступак 

2. Асфалтирање 

улице од цркве до 

дома здравља у 

Црној Трави 

3.360.000 

 Јавна набавка мале 

вредности радова – 

редован поступак 

3 Извођење 

грађевинских 

радова на 

реконструкцији НН 

мреже у МЗ Градска 

14.400.000 

 

Отворени поступак јавне 

набавке радова – редован 

поступак 

    

512 
МАШИНЕ И 

ОПРЕМА 
5.499.000 

5.500.000  

 1. Набавка 

канцеларијске 

опреме 

30.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 

2. Ауто – гуме 80.000  Појединачно по рачунима 

3. Набавка 

канцеларијског 

намештаја  

730.000 

 Јавна набавка мале 

вредности – редован 

поступак 

  4. Набавка Ладе 

Ниве за потребе 

општине Црна 

Трава 

1.239.000 

 
Јавна набавка мале 

вредности добара – 

редован поступак 

5. Набавка 

путничког возила 

Шкода Суперб за 

потребе општине 

3.000.000 

 
Јавна набавка мале 

вредности добара – 

редован поступак 

6. Набавка УПС 

уређаја за Сервер 

Општинске управе 

150.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 

7. Набавка моторне 

тестере за 

Општинску управу 

100.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 

8. Набавка копир 

апарата за потребе 

општине 

170.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 



Број: 06-90/2012-02  

13.12.2012. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                       

 Славољуб Благојевић 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

БУЏЕТ 2013. 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ бр. 129/07) и члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ 

бр. 17/12), 

 

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 05.12.2012. године донела је 

 

О Д Л У К У   

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

V. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2013. годину (у 

даљем тексту: буџет), састоје се од:     
 

  

ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 

РАСХОДА И ИЗДАТАКА        

1. Укупни приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине 
144.771.000 1.161.000 145.932.000 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 144.771.000 1.161.000 145.932.000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 

2. Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
158.428.000 1.161.000 159.589.000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 99.978.000 701.000 100.679.000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
58.450.000 460.000 58.910.000 

  

 БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(кл. 7 + кл 8.) - (кл. 4 + кл. 5)  

-13.657.000 0 -13.657.000 

Издаци за набавку финансијске 

имовине 
0 0 0 

Примања од продаје финансијске 

имовине 
0 0 0 

 УКУПАН ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
-13.657.000 0 -13.657.000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА        



  

Примања од продаје финансијске 

имовине 
0 0 0 

Примања од задуживања 0 0 0 

Суфицит из претходних година или 

неутрошена из претходних година 
13.657.000   13.657.000 

Издаци за отплату главнице дуга 0 0 0 

Издаци за набавку финансијске 

имовине која нису у циљу спровођења 

јавних политика 

0 0 0 

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  13.657.000 0 13.657.000 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

 

Економ.  

kласиф.  
ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

          

  I УКУПНА ПРИМАЊА 144.771.000 1.161.000 145.932.000 

          

3 Утврђивање финансијског резултата 13.657.000   13.657.000 

321121 Неутрошена средства из ранијих година 13.657.000   13.657.000 

          

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 144.771.000   144.771.000 

71 1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 21.106.000   21.106.000 

          

711 Порез на доходак, добит и капиталну 

добит 17.596.000   17.596.000 

711111 Порез на зараде 11.500.000   11.500.000 

711121 
Порез на приход од самосталне 

делатности према оствареном  нето 

приходу 

1.200.000   1.200.000 

711122 
Порез на приход од самосталне 

делатности према паушалном нето 

приходу 

3.500.000   3.500.000 

711143 Порез на приход од непокретности 70.000   70.000 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и 

шумарства 
6.000   6.000 

711147 Порез на земљиште 100.000   100.000 

711148 Порез од непокретности 20.000   20.000 

711191 Порез на друге приходе 1.200.000   1.200.000 

          

713 Порез на имовину 1.480.000   1.480.000 

713121 Порез на имовину од физичких лица 200.000   200.000 

713122 Порез на имовину од правних лица 1.000.000   1.000.000 

713311 Порез на наслеђе и поклон 30.000   30.000 

713421 Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности 
150.000   150.000 



713423 Порез на пренос апсолутних права на 

моторна возила и пловним објектима 
100.000   100.000 

          

714 Порез на добра и услуге 1.230.000   1.230.000 

714513 
Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина  

400.000   400.000 

714514 Годишња наканда за друмска моторна 

возила, тракторе и прикључна возила 
400.000   400.000 

714547 Наканда за загађивање животне средине 130.000   130.000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 
300.000   300.000 

          

716 Други порези 800.000   800.000 

716111 Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 
800.000   800.000 

          

73 2. ТРАНСФЕРИ 112.500.000   112.500.000 

          

733 Трансфери од других нивоа власти 112.500.000 1.011.000 113.511.000 

733100 Текући трансфери од Републике 11.000.000 611.000 11.611.000 

733151 
Текући трансфери од других нивоа власти 

у корист нивоа општина - ненаменски 

трансфери од Републике 

93.000.000   93.000.000 

733154 Други текући трансфери од Републике у 

корист нивоа општине 
5.000.000   5.000.000 

733157 Текући трансфери од градова у корист 

нивоа општина 
500.000 400.000 900.000 

733251 Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општина 
3.000.000   3.000.000 

          

74 3. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 11.165.000   11.165.000 

          

741 Приходи од имовине 1.265.000   1.265.000 

741151 

Приходи буџета општине од камата на 

средства буџета укључена у депозит 

банака 

1.000.000   1.000.000 

741531 Комунална такса за коришћење простора 

на јавним површинама 
15.000   15.000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 
250.000   250.000 

          

742 Приходи од продаје добара и услуга 2.200.000   2.200.000 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе органи и 

организације општине и које користе 

установе - јавне службе које се 

финансирају из буџета општине 

200.000   200.000 



742253 Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
0   0 

742351 Приходи општинских органа управе 2.000.000   2.000.000 

          

743 Новчане казне и одузета имовинска 

корист 200.000   200.000 

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 
200.000   200.000 

          

744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа општина 
1.500.000 150.000 1.650.000 

744151 Текући добровољни трансфери од 

физичких лица у корист нивоа општина 
1.500.000 150.000 1.650.000 

          

745 Мешовити и неодређени приходи 6.000.000   6.000.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 6.000.000   6.000.000 

          

          

  II УКУПНИ ИЗДАЦИ 158.428.000 1.161.000 159.589.000 

          

4 Текући расходи  99.978.000 701.000 100.679.000 

          

41 1. Расходи за запослене 34.472.500   34.472.500 

42 2. Коришћење роба и услуга 16.683.000 580.800 17.263.800 

45 3. Субвенције 22.670.000 100.000 22.770.000 

47 4. Права из социјалног осигурања 2.000.000   2.000.000 

48+49 5. Остали расходи 6.852.500 20.200 6.872.700 

  Средства резерве од чега       

  - Текућа резерва 2.053.000   2.053.000 

  - Стална резерва 684.000   684.000 

          

46 Донације и текући трансфери 17.300.000   17.300.000 

5 Капитални расходи 58.450.000 460.000 58.910.000 

          

(7+8)-

(4+5) 
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 

(ДЕФИЦИТ) (I-II) -13.657.000 0 -13.657.000 

          

  
IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 

(III) -13.657.000 0 -13.657.000 

 

 

Члан 2. 

 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1 ове Одлуке у 

износу од 13.657.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних 

година. 

 

Члан 3. 

 

Буџет за 2013. годину састоји се од:  

 



4. Примања у износу од 145.932.000 динара 

5. Издатака у износу од 159.589.000 динара. 

6. Буџетског дефицита од 13.657.000 динара 

Буџетски дефицит у износу од 13.657.000 динара биће покривен из неутрошених 

средстава из претходних година. 

 

Издаци буџета распоређују се по врстама и намени и то: 

 

 

Економ. 

класиф  
ВРСТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

41 Расходи за запослене 34.472.500   34.472.500 

42 Коришћење роба и услуга 
16.683.000 580.800 17.263.800 

45 Субвенције 22.670.000 100.000 22.770.000 

          

46 Донације и трансфери 17.300.000   17.300.000 

47 Права из социјалног осигурања 
2.000.000   2.000.000 

48 Остали расходи 4.115.500 20.200 4.135.700 

49 Средства резерве 2.737.000   2.737.000 

  - Текућа резерва 2.053.000   2.053.000 

  - Стална резерва 684.000   684.000 

51 Основна средства 58.450.000 460.000 58.910.000 

  УКУПНО: 158.428.000 1.161.000 159.589.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издаци буџета, по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: 

 

Економ. 

класиф  
ОПИС 

Средства из 

буџета 

Издаци из 

додатних 

извора 

Укупна 

средства 

41 Расходи за запослене 34.472.500   34.472.500 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 24.395.000   24.395.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.656.500   4.656.500 

413 Накнаде у натури 140.000   140.000 

414 Социјална давања запосленима 1.219.000   1.219.000 

416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 4.062.000   4.062.000 

          

42 Коришћење роба и услуга 16.683.000 580.800 17.263.800 

421 Стални трошкови 4.814.000 150.000 4.964.000 



422 Трошкови путовања 1.996.000 80.000 2.076.000 

423 Услуге по уговору 6.235.000 130.000 6.365.000 

424 Специјализоване услуге 300.000 30.800 330.800 

425 Текуће поправке и одржавање 1.167.000 60.000 1.227.000 

426 Материјал 2.171.000 130.000 2.301.000 

          

45 Субвенције 22.670.000 100.000 22.770.000 

451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
22.670.000 100.000 22.770.000 

          

46 Донације и трансфери 17.300.000   17.300.000 

463 Трансфери другим нивоима власти 14.300.000   14.300.000 

465 Остале дотације и трансфери 3.000.000   3.000.000 

          

47 Права из социјалног осигурања 2.000.000   2.000.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000   2.000.000 

          

48 Остали расходи 4.115.500 20.200 4.135.700 

481 

Дотације невладиним организацијама и 

удружењима 
3.172.700   3.172.700 

482 Порези, обавезне таксе и казне 292.800 20.200 313.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000   150.000 

485 

Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
500.000   500.000 

          

49 Средства резерве 2.737.000   2.737.000 

499 Стална резерва 2.053.000   2.053.000 

499 Текућа резерва 684.000   684.000 

          

51 Основна средства 58.450.000 460.000 58.910.000 

511 Зграде и грађевински објекти 54.800.000 400.000 55.200.000 

512 Машине и опрема 3.650.000 60.000 3.710.000 

          

  У К У П Н О 158.428.000 1.161.000 159.589.000 
 

 

 

Члан 4. 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., 2014. и 2015. годину 

исказују се у следећем прегледу: 

 

Ек. 

клас. 

Ред. 

број 
Опис 

Износ у динарима 

2013. 2014. 2015. 

1 2 3 4 5 6 

    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511   Зграде и грађевински пројекти       

  1. Реконструкција зграде Општинске управе општине 

Црна Трава       

    Година почетка финансирања пројекта: 2013.       



    Година завршетка финансирања пројекта: 2013.       

    Укупна вредност пројекта:   20.000.000     

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода буџета 12.000.000     

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије       

    - из донација       

    - из осталих извора (40% учешћа Пореске управе и 

Службе за катастар непокретности) 
8.000.000 

    

  2. Асфалтирање општинског пута Самков-Златанце       

    Година почетка финансирања пројекта: 2013.       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2013.       

    Укупна вредност пројекта: 22.000.000      

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода буџета 12.000.000      

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије 10.000.000      

    - из донација       

  3. Унапређење санитарних услова водозахвата и 

заштита слива реке Власине 
  

    

    Година почетка финансирања пројекта: 2013.       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2013.       

    Укупна вредност пројекта:  21.450.000     

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода буџета 2.300.000     

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије       

    - из донација 19.150.000     

  4. Изградња гасне станице на бензинској станици у 

Црној Трави 
  

    

    Година почетка финансирања пројекта: 2013.       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2013.       

    Укупна вредност пројекта:  5.000.000     

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода буџета 5.000.000     

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије       

    - из донација       

  5. Електрорадови на реконструкцији нисконапонске 

електромреже у МЗ Градска 
  

    

    Година почетка финансирања пројекта: 2013.       

    Година завршетка финансирања пројекта: 2013.       

    Укупна вредност пројекта:  10.000.000     

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода буџета 10.000.000     

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије       



    - из донација       

    Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

512   Машине и опрема       

  1. Опрема за саобраћај       

  2. Административна опрема 2.000.000     

  3. Остала опрема       

    В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ       

451   Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
  

    

  1. ЈПКУТ "Вилин Луг" за уређење гробаља и чишћење 

корита реке Власине 
500.000 

    

    Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИМА 
  

    

463   Капитални трансфери другим нивоима власти       

  1.         

464   Капитални трансфери организацијама обавезног 

социјалног осигурања       

  2.         

 

II. ПОСЕБНИ ДЕО 
                   

Члан 5. 

 

Средства буџета у износу од 159.589.000 динара распоређују се по корисницима и 

врстама издатака, и то: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Раздео     1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        

         

Функц. 

кл. 
    110 

ИЗВРШНИ И 

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
        

110 1 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

2.940.000     2.940.000 

110 2 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
630.000     630.000 



110 3 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ - НАКНАДЕ 

ОДБОРНИЦИМА И 

ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА 

2.500.000     2.500.000 

110 4 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 500.000     500.000 

110 5 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000     100.000 

110 6 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У 

РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ) 

6.100.000     6.100.000 

110 7 481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА - 

СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ 

ИЗБОРА У МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

250.000     250.000 

110 8 483   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 

150.000     150.000 

110 9 485   

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

500.000     500.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    110 
ИЗВРШНИ И 

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ 
13.670.000   0 13.670.000 

Функци. 

кл. 
    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

912 9 423   

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 

ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ 

100.000     100.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 100.000     100.000 

Укупно 

за 

раздео 

    1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

13.770.000   0 13.770.000 

         



Раздео     2 ОПШТИНСКА УПРАВА 

        

     
    

Функци. 

кл. 
    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ         

130 10 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

15.750.000     15.750.000 

130 11 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
2.940.000     2.940.000 

130 12 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
832.000     832.000 

130 13 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

1.040.000     1.040.000 

130 14 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.640.000     3.640.000 

130 15 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.200.000     1.200.000 

130 16 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.000.000     5.000.000 

130 17 424   
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
250.000     250.000 

130 18 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
1.000.000     1.000.000 

130 19 426   МАТЕРИЈАЛ 1.500.000     1.500.000 

130 20 463 451  

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА) 

200.000     200.000 

130 21 481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА 

2.922.700     2.922.700 

- Општински одбор СУБНОР-а 300.000     300.000 

- Општински одбор Црвеног 

Крста 1.325.000     1.325.000 

- ПБД "Орловац" 300.000     300.000 

- Историјски архив 150.000     150.000 

- Савез слепих 50.000     50.000 

- Савез глувих 20.000     20.000 



- Савез палаплегичара 20.000     20.000 

- Савез дистрофичара 20.000     20.000 

- Политичке партије - Редован 

рад 37.700     37.700 

- Ловачко удружење 50.000     50.000 

- Омладински клуб Црна Трава 150.000     150.000 

- Удружење пензионера 100.000     100.000 

- Удружење пчелара 100.000     100.000 

- Лист "Власина" 100.000     100.000 

- Остала удружења и 

организације 200.000     200.000 

130 22 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
150.000     150.000 

130 23 499   

СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ         

- Текућа резерва 2.053.000     2.053.000 

- Стална резерва 684.000     684.000 

130 24 511   
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
30.000.000     30.000.000 

130 25 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.000.000     3.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ 72.161.700     72.161.700 

Функци. 

кл. 
    420 ПОЉОПРИВРЕДА         

420 26 451   

МЕРЕ И АКЦИЈЕ ЗА 

СТИМУЛИСАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ - 

ВЕШТАЧКО 

ОСЕМЕЊИВАЊЕ КРАВА 

РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ 

ОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ВРШИ СЕ ПО ПОСЕБНОМ 

АКТУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

4.000.000     4.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

      ПОЉОПРИВРЕДА 4.000.000     4.000.000 

Функци. 

кл. 
    560 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
        



560 27 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) 

350.000     350.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    560 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
350.000     350.000 

Функци. 

кл. 
    610 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ         

610 28 511   
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
500.000     500.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    610 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ 500.000     500.000 

Функци. 

кл. 
    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ         

620 29 511   
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
24.000.000   400.000 24.400.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 24.000.000   400.000 24.400.000 

Функци. 

кл. 
    740 ЗДРАВСТВО         

740 30 463   

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ - ДОМ 

ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, 

ОГРАНАК ЦРНА ТРАВА 

3.000.000     3.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    740 ЗДРАВСТВО 3.000.000     3.000.000 

Функци. 

кл. 
    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

912 31 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
4.200.000     4.200.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 4.200.000     4.200.000 

Функци. 

кл. 
    920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ         

920 32 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
7.400.000     7.400.000 



Укупно 

за функ. 

кл. 

    920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 7.400.000     7.400.000 

Функци. 

кл. 
    911 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

911 33 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0     0 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    911 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
0     0 

Функци. 

кл. 
    090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА         

090 34 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 

ПРОЈЕКАТ ПОМОЋ У КУЋИ 

3.500.000     3.500.000 

090 35 463   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ (Центар 

за социјални рад) 

2.500.000     2.500.000 

090 36 472   
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
2.000.000     2.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 8.000.000     8.000.000 

         

Глава     2.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

Функци. 

кл. 
    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ         

160 37 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

350.000     350.000 

160 38 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
85.000     85.000 

160 39 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
20.000     20.000 

160 40 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 332.000     332.000 

160 41 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000     20.000 

160 42 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400.000   50.000 450.000 



160 43 451   

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ - 

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У 

ПРОГРАМИМА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

2.440.000   100.000 2.540.000 

160 44 426   МАТЕРИЈАЛ 400.000     400.000 

160 45 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
100.000     100.000 

160 46 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000     200.000 

Укупно 

за главу 
    2.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 4.347.000   150.000 4.497.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 4.347.000   150.000 4.497.000 

         

Глава     2.02. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА         

Функци. 

кл. 
    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ         

630 47 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

6.280.000     6.280.000 

- ЈПКУТ "Вилин Луг" Црна 

Трава 
6.280.000     6.280.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 6.280.000     6.280.000 

Укупно 

за главу 
    2.02. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 6.280.000     6.280.000 

         

Глава     2.03. 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

Функци. 

кл. 
    911 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

911 48 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

3.801.000     3.801.000 

911 49 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
682.500     682.500 

911 50 413   НАКНАДЕ У НАТУРИ 140.000     140.000 



911 51 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
336.000     336.000 

911 52 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

210.000     210.000 

911 53 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 468.000   150.000 618.000 

911 54 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 246.000   80.000 326.000 

911 55 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 450.000   80.000 530.000 

911 56 424   
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
50.000   30.800 80.800 

911 57 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
130.000   60.000 190.000 

911 58 426   МАТЕРИЈАЛ 250.000   130.000 380.000 

911 59 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
20.800   20.200 41.000 

911 60 511   
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
300.000   0 300.000 

911 61 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000   60.000 160.000 

Укупно 

за главу 
    2.03. 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
7.184.300   611.000 7.795.300 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    911 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
7.184.300   611.000 7.795.300 

         

Глава     2.04. КУЛТУРА         

Функци. 

кл. 
    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ         

820 62 411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

1.554.000     1.554.000 

820 63 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
319.000     319.000 

820 64 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
31.000     31.000 



820 65 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

312.000     312.000 

820 66 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 374.000     374.000 

820 67 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30.000     30.000 

820 68 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 185.000     185.000 

820 69 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
37.000     37.000 

820 70 426   МАТЕРИЈАЛ 21.000     21.000 

820 71 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 

И КАЗНЕ 
22.000     22.000 

820 72 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 350.000     350.000 

Укупно 

за главу 
    2.04. КУЛТУРА 3.235.000     3.235.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 3.235.000     3.235.000 

         

         

Укупно 

за 

раздео 

    2 ОПШТИНСКА УПРАВА 158.428.000 

  

1.161.000 159.589.000 

         

        УКУПНИ РАСХОДИ 158.428.000 

  

761.000 159.189.000 

 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 6. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. 

годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину, које је донео министар надлежан за 

послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Сл. 

гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и Закона о одређивању 

максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 

104/09), 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, 



-  2 запослена у локалној администрацији на одређено време, и 

- 7 запослених у предшколској установи на неодређено време. 

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 

1. овог члана. 

Члан 7. 

 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 

Члан 8. 

 

 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 9. 

 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, 

поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника 

буџетских средстава, одговоран је Начелник општинске управе. 

 

 Члан 10. 

 

 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 11. 

 

 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску 

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

 

Члан 12. 

 

 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 13. 

 

 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 14. 

 

 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 15. 

 

 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 16. 

 

Распоред и коришћење средстава у 2013. години врши се по финансијским 

плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници 

буџетских средстава, и то: 

 

Раздео 1 – Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће 

 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела који 

се односи на Скупштину општине, 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 Председника општине и Општинског већа захтеве подноси Председник 

општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за послове већа. 

 

Раздео 2 – 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, 420, 560, 620, 630, 700, 810, 820, 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. 

 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 17. 

 

 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 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у тој 

години, а не извршене у току 2012. године, преносе се у 2013. годину и имају статус 

преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 

Члан 18. 

 

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 5% 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 занамене 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. 

Члан 19. 



 

 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 20. 

 

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 21. 

 

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 116/08). 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка 

чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013. 

годину. 

Члан 22. 

 

 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. 

 

Члан 23. 

 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, 

преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним 

плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање 

(копије). 

Члан 24. 

 



 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 

2013. 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 25. 

 

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, а у складу са Законом којим се одређује максималан број запослених у 

локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2013. 

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 26. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у 

целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за 

рад у 2013. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених  у буџету 

и средстава обезбеђених из донација. 

 

Члан 27. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни 

простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не 

плаћају закуп у 2013. 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 28. 

 

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. 61/05). 

 

Члан 29. 

 

Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2012. године пренеће на рачун 

извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012. 

години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Црна 

Трава за 2012. годину. 

 

Члан 30. 

 

 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 31. 

 

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 32. 

 

 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 33. 

 

 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 34. 

 

 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. 

 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

 

 Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца и доставити 

Министарству финансија и привреде. 

 

Члан 36. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Лесковца“, а примењиваће се од 01.01.2013. године. 
 

 

Број: 06-71/2012-01 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                            Јоца Митић, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2013 
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П Л А Н 

ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2013 ГОДИНИ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црна Трава, септембар 2013. године 
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ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2013. ГОДИНИ 
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ОПИС НАБАВКЕ 
Планирани износ 

набавке у динарима 

Износ 

апропријације у 

буџету у 

динарима 

ПОСТУПАК 

НАБАВКЕ 

1 2 3 4 5 6 

1 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350.000 500.000  

 
1. Превоз ученика на релацији 

Преслап – Црна Трава и обратно 
350.000 500.000 

Директно НИС 

Југопетрол по 

уплатама за 

погонско гориво 

451 
УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У 

РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 

27.506.840  

од чега су 

20.804.840 средства 

донације Програма 

ПРОГРЕС, а 

6.702.000 средстава 

11.100.000 

 



буџета општине 

 

1. Израда „Програма заштите 

природе општине Црна Трава“ 
600.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

2. Израда „Програма развоја 

пољопривреде општине Црна 

Трава 2013 – 2016. година“ 

150.000  

Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом 

добара – скраћени 

поступак 

3. Набавка ИТ опреме за потребе 

Општинског услужног центра 
1.144.000  

Јавна набавка мале 

вредности добара– 

редован поступак 

4. Набавка канцеларијског 

намештаја за потребе 

Општинског услужног центра 

255.000  

Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом 

добара – скраћени 

поступак 

5. Едукација запослених у 

Општинском услужном центру 
52.000  

Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

6. Набавка услуга припреме и 

штампања водича кроз 

Општинску управу, флајера и 

плаката 

151.840  

Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

7. Израда WEB сајта општине 52.000  

Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

8. Израда ЛЕАП-а општине Црна 

Трава 
1.000.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

9. Израда Урбанистичког 

пројекта за нову локацију гробља 

у Црној Трави 

1.000.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

  

10. Извођење грађевинских 

радова на реконструкцији и 

изградњи канализационе мреже и 

фекалног колектора у Црној 

Трави 

21.450.000  

Отворени поступак 

јавне набавке 

радова – редован 

поступак 

11. Набавка 6 рачунара и 6 

штампача за потребе реализације 

пројекта „Увођење матичних 

књига у електронском облику у 

свих 46 неразвијених општина“ 

418.000  

Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом 

добара – скраћени 

поступак 

12. Завршетак реконструкције 

гараже Сектора за ванредне 

ситуације 

84.000  

Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом 

радова – скраћени 

поступак 

13. Техничка контрола Главног 

пројекта уређења трга у Црној 

Трави 

150.000  

Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

14. Израда техничке 

документације за саобраћајнице 

које су обухваћене Планом 
400.000  

Јавна набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 



детаљне регулације викенд 

насеља „Соколица“ и 

туристичко – рекреативног 

центра „Соколица“ 

15. Техничка контрола главног 

техничке документације за 

саобраћајнице које су 

обухваћене Планом детаљне 

регулације викенд насеља 

„Соколица“ и туристичко – 

рекреативног центра 

„Соколица“ 

100.000  

Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

16. Израда Главног пројекта 

фонтане на тргу у Црној Трави 
400.000  

Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

17. Техничка контрола Главног 

пројекта фонтане на тргу у Црној 

Трави 

100.000  

Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

18. Техничка контрола Главног 

пројекта изградње и 

реконструкција улица у Црној 

Трави 

150.000  

Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

2. 

421 

 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.640.000 3.640.000 

 

 1. Енергетске услуге 2.240.000   

- Електрична енергија 1.590.000 
 Директно по 

рачунима ЕПС-а 

- Огревно дрво 400.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

- Угаљ 250.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

2. Комуналне услуге 450.000 

 Директно ЈП 

„Вилин Луг“ по 

рачунима 

3. Комуникационе услуге 600.000  По рачунима 

- Телефонске услуге и интернет 

услуге 
400.000 

 Директно по 

рачунима Телеком 

Србије 

- Поштанске услуге 200.000 
 Директно по 

рачунима ПТТ 

4. Осигурање имовине 150.000 
 По Уговору Дунав 

осигурање  

5. Банкарске услуге 200.000 
 По прописима 

Управе трезора 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.420.000 5.000.000  

 1. Стручно усавршавање радника 

(обучавање за рад на рачунарима, 

семинари, стручна литература, 

службени гласници, стручни 

испит) 

500.000 

 

Појединачно 

према потребама и 

рачунима 

2. Компјутерске услуге 700.000 

 Јавна набавка мале 

вредности услуга и 

добара – редован 

поступак, 

Појединачно по 

рачуну добављача 



3. Административне услуге и 

друге услуге по уговору 
800.000 

 Појединачно по 

Уговору, по 

потреби (Уговори 

о делу), Јавна 

набавка мале 

вредности услуга – 

редован поступак 

4. Репрезентација (угоститељске 

услуге и поклони, прослава Дана 

општине и др. празници) 

1.200.000 

 
Појединачно по 

рачуну добављача 

5. Екстерна ревизија буџета 

општине за 2012. годину 
300.000 

 Јавна набавка мале 

вредности 

наруџбеницом 

услуга – скраћени 

поступак 

6. Услуге укоричавања 

службених гласила – „Службеног 

гласника РС“ и „Службеног 

гласника града Лесковца“ 

200.000 

 
Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

7. Израда пројекта зона 

санитарне заштите градског 

водовода у Црној Трави 

120.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

8. Израда промотивног 

материјала за потребе општине 

Црна Трава 

350.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

9. Набавка новогодишњих 

пакетића за децу на територији 

општине Црна Трава 

250.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000 500.000  

 
1. Остале специјализоване услуге 

Геодетско снимање – 

легализација  

500.000 

 Јавна набавка мале 

вредности услуга, 

појединачно по 

рачунима 

425 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
1.000.000 1.000.000 

 

  
1. Одржавање опреме и поправке 

опреме 
280.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

2. Поправка и одржавање возила 

и резервних делова 
400.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

3. Поправка и одржавање 

канцеларија и зграде општине 
320.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

426 МАТЕРИЈАЛ 1.500.000 1.500.000  

 
1. Канцеларијски материјал и 

тонери 
182.000 

 Јавна набавка мале 

вредности добара – 

наруџбеница 

 2. Набавка електроматеријала за 

поправку трафо-станице 10/04 кВ 

у бившој фабрици „Леминд“ у 

Црној Трави 

400.000 

 
Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

 

3. Моторни бензин, уља и мазива 918.000 

 Директно НИС 

Југопетрол по 

уплатама за 

погонско гориво 

     

451 МЕРЕ И АКЦИЈЕ ЗА 3.490.000 4.000.000  



СТИМУЛИСАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ  

 1. Набавка садница америчке 

боровнице за развој воћарства у 

општини Црна Трава 

3.240.000  

Јавна набавка мале 

вредности добара 

редован поступак 

 2. Набавка опреме за 

ветеринарску станицу у Црној 

Трави 

250.000  

Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

511 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
52.574.000 54.000.000 

 

 

1. Извођење електро радова на 

реконструкцији НН мреже у МЗ 

Градска 

8.000.000 

 Отворени поступак 

јавне набавке 

радова – редован 

поступак 

2. Реконструкција зграде 

Општинске управе 
5.000.000 

 Отворени поступак 

јавне набавке 

радова – редован 

поступак 

3. Реконструкција трга у Црној 

Трави 
31.000.000 

 Отворени поступак 

јавне набавке 

радова – редован 

поступак 

4. Редовно одржавање 

општинских и некатегорисаних 

путева општине Црна Трава за 

2013. годину 

4.080.000 

 
Јавна набавка мале 

вредности радова 

отворени поступак 

5. Редовно – летње одржавање 

општинских путева Р-122б и Р-

240 за 2013. годину. 

5.574.000 

 Отворени поступак 

јавне набавке 

радова – редован 

поступак 

 

6. Зимско одржавање 

општинских и некатегорисаних 

путева општине Црна Трава за 

2013. и 2014. годину 

3.000.000 

 
Јавна набавка мале 

вредности радова – 

редован поступак 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.130.000 3.000.000  

 

1. Набавка канцеларијске опреме 50.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

2. Ауто – гуме 80.000 

 Члан 39. став 2. 

ЗЈН („Сл. гласник 

РС“, 124/12) 

3. Набавка канцеларијског 

намештаја  
1.000.000 

 Јавна набавка мале 

вредности – 

редован поступак 

Број: 06-82/2013-02  

23.09.2013. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                       

 Славољуб Благојевић 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

БУЏЕТ 2014 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ бр. 129/07) и члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ 

бр. 17/12), 



 

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 28.11.2013. године донела је 

 

О Д Л У К У   

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

VI. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2014. годину (у 

даљем тексту: буџет), састоје се од:     

  

ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 

РАСХОДА И ИЗДАТАКА        

1. Укупни приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине 
141.115.000 795.000 141.910.000 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 141.115.000 795.000 141.910.000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 

2. Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
153.115.000 795.000 153.910.000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 102.045.000 700.000 102.745.000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
51.070.000 95.000 51.165.000 

  

 БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(кл. 7 + кл 8.) - (кл. 4 + кл. 5)  

-12.000.000 0 -12.000.000 

Издаци за набавку финансијске 

имовине 
0 0 0 

Примања од продаје финансијске 

имовине 
0 0 0 

 УКУПАН ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
-12.000.000 0 -12.000.000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА        

  

Примања од продаје финансијске 

имовине 
0 0 0 

Примања од задуживања 0 0 0 

Суфицит из претходних година или 

неутрошена из претходних година 
12.000.000   12.000.000 

Издаци за отплату главнице дуга 0 0 0 

Издаци за набавку финансијске 

имовине која нису у циљу спровођења 

јавних политика 

0 0 0 

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  12.000.000 0 12.000.000 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 



Економ.  

kласиф.  
ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

  I УКУПНА ПРИМАЊА 141.115.000 795.000 141.910.000 

          

3 Утврђивање финансијског резултата       

321121 Неутрошена средства из ранијих година 12.000.000   12.000.000 

          

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 141.115.000 795.000 141.910.000 

71 1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 23.850.000   23.850.000 

          

711 Порез на доходак, добит и капиталну 

добит 
17.000.000   17.000.000 

711111 Порез на зараде 10.000.000   10.000.000 

711121 
Порез на приход од самосталне 

делатности према оствареном  нето 

приходу 

1.300.000   1.300.000 

711122 
Порез на приход од самосталне 

делатности према паушалном нето 

приходу 

3.500.000   3.500.000 

711143 Порез на приход од непокретности 170.000   170.000 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и 

шумарства 
10.000   10.000 

711147 Порез на земљиште 800.000   800.000 

711148 Порез од непокретности 20.000   20.000 

711191 Порез на друге приходе 1.200.000   1.200.000 

          

713 Порез на имовину 3.600.000   3.600.000 

713121 Порез на имовину од физичких лица 800.000   800.000 

713122 Порез на имовину од правних лица 2.300.000   2.300.000 

713311 Порез на наслеђе и поклон 200.000   200.000 

713421 Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности 
200.000   200.000 

713423 Порез на пренос апсолутних права на 

моторна возила и пловним објектима 
100.000   100.000 

          

714 Порез на добра и услуге 1.250.000   1.250.000 

714513 
Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина  

400.000   400.000 

714514 Годишња накнада за друмска моторна 

возила, тракторе и прикључна возила 
400.000   400.000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 150.000   150.000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 
300.000   300.000 

          

716 Други порези 2.000.000   2.000.000 

716111 Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 
2.000.000   2.000.000 

          



73 2. ТРАНСФЕРИ 102.700.000 780.000 103.480.000 

          

733 Трансфери од других нивоа власти 102.700.000 780.000 103.480.000 

733100 Текући трансфери од Републике 5.000.000 780.000 5.780.000 

733151 
Текући трансфери од других нивоа власти 

у корист нивоа општина - ненаменски 

трансфери од Републике 

89.200.000   89.200.000 

733154 Други текући трансфери од Републике у 

корист нивоа општине 
4.000.000   4.000.000 

733157 Текући трансфери од градова у корист 

нивоа општина 
500.000   500.000 

733251 Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општина 
4.000.000   4.000.000 

          

74 3. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 14.565.000 15.000 14.580.000 

          

741 Приходи од имовине 1.365.000   1.365.000 

741151 

Приходи буџета општине од камата на 

средства буџета укључена у депозит 

банака 

1.000.000   1.000.000 

741522 Накнада за коришћење пољопривредног 

земљишта 
10.000   10.000 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 
100.000   80.000 

741531 Комунална такса за коришћење простора 

на јавним површинама 
30.000   30.000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 
200.000   200.000 

741569 Сливна водна накнада 25.000   25.000 

          

742 Приходи од продаје добара и услуга 1.500.000 15.000 1.515.000 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе органи и 

организације општине и које користе 

установе - јавне службе које се 

финансирају из буџета општине 

200.000   200.000 

742351 Приходи општинских органа управе 1.300.000 15.000 1.315.000 

          

743 Новчане казне и одузета имовинска 

корист 
200.000   200.000 

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 
200.000   200.000 

          

744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа општина 
1.500.000   1.500.000 

744151 Текући добровољни трансфери од 

физичких лица у корист нивоа општина 
1.500.000   1.500.000 

          

745 Мешовити и неодређени приходи 10.000.000   10.000.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 10.000.000   10.000.000 



          

  II УКУПНИ ИЗДАЦИ 153.115.000 795.000 153.910.000 

          

4 Текући расходи  102.045.000 700.000 102.745.000 

          

41 1. Расходи за запослене 36.193.000   36.193.000 

42 2. Коришћење роба и услуга 21.160.000 700.000 21.860.000 

45 3. Субвенције 18.800.000   18.800.000 

47 4. Права из социјалног осигурања 1.300.000   1.300.000 

48+49 5. Остали расходи 6.892.000   6.892.000 

  Средства резерве од чега       

  - Текућа резерва 2.000.000   2.000.000 

  - Стална резерва 540.000   540.000 

          

46 Донације и текући трансфери 17.700.000   17.700.000 

5 Капитални расходи 51.070.000 95.000 51.165.000 

          

(7+8)-

(4+5) 
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 

(ДЕФИЦИТ) (I-II) 
-12.000.000   -12.000.000 

          

  
IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 

(III) 
-12.000.000   -12.000.000 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1 ове Одлуке у 

износу од 12.000.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних 

година. 

 

Члан 3. 

 

Буџет за 2014. годину састоји се од:  

 

7. Примања у износу од 141.115.000 динара 

8. Издатака у износу од 153.115.000 динара. 

9. Буџетског дефицита од 12.000.000 динара 

Буџетски дефицит у износу од 12.000.000 динара биће покривен из неутрошених 

средстава из претходних година. 

 

Издаци буџета распоређују се по врстама и намени и то: 

Економ. 

класиф  
ВРСТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 

ИЗ ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

41 Расходи за запослене 36.193.000   36.193.000 

42 Коришћење роба и услуга 21.160.000 700.000 21.860.000 

45 Субвенције 18.800.000 0 18.800.000 

46 Донације и трансфери 17.700.000   17.700.000 

47 Права из социјалног осигурања 1.300.000   1.300.000 



48 Остали расходи 4.352.000   4.352.000 

49 Средства резерве 2.540.000   2.540.000 

  - Стална резерва 2.000.000   2.000.000 

  - Текућа резерва 540.000   540.000 

51 Основна средства 51.070.000 95.000 51.165.000 

  УКУПНО: 153.115.000 795.000 153.910.000 

 

Издаци буџета, по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: 

 

Економ. 

класиф  
ОПИС 

Средства из 

буџета 

Издаци из 

додатних 

извора 

Укупна 

средства 

41 Расходи за запослене 36.193.000   36.193.000 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
25.012.000   25.012.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.691.000   4.691.000 

413 Накнаде у натури 40.000   40.000 

414 Социјална давања запосленима 1.001.000   1.001.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 187.000   187.000 

416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
5.262.000   5.262.000 

          

42 Коришћење роба и услуга 21.160.000 700.000 21.860.000 

421 Стални трошкови 5.080.000 141.000 5.221.000 

422 Трошкови путовања 1.425.000 190.000 1.615.000 

423 Услуге по уговору 10.730.000 130.000 10.860.000 

424 Специјализоване услуге 552.000 20.000 572.000 

425 Текуће поправке и одржавање 1.238.000 50.000 1.288.000 

426 Материјал 2.135.000 169.000 2.304.000 

          

45 Субвенције 18.800.000   18.800.000 

451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
18.800.000   18.800.000 

          

46 Донације и трансфери 17.700.000   17.700.000 

463 Трансфери другим нивоима власти 17.700.000   17.700.000 

          

47 Права из социјалног осигурања 1.300.000   1.300.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.300.000   1.300.000 

          

48 Остали расходи 4.352.000  4.352.000 

481 

Дотације невладиним организацијама и 

удружењима 
3.670.000  3.670.000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 287.000  287.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 45.000  45.000 

485 

Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
350.000  300.000 

          

49 Средства резерве 2.540.000   2.540.000 

499 Стална резерва 2.000.000   2.000.000 



499 Текућа резерва 540.000   540.000 

          

51 Основна средства 51.070.000 95.000 51.165.000 

511 Зграде и грађевински објекти 49.000.000   49.000.000 

512 Машине и опрема 2.070.000 95.000 2.165.000 

          

  У К У П Н О 153.115.000 795.000 153.910.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014., 2015. и 2016. годину 

исказују се у следећем прегледу: 

Ек. 

клас. 

Ред. 

број 
Опис 

Износ у динарима 

2014. 2015. 2016. 

1 2 3 4 5 6 

    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511   Зграде и грађевински пројекти       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Реконструкција трга у Црној Трави       

  

  

  

  

  

  

  

  

Година почетка финансирања пројекта: 

2013. 
  

    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2014. 
  

    

Укупна вредност пројекта: 28.200.000     

Извори финансирања:       

- из текућих прихода буџета 18.260.000     

- из кредита       

- из буџета Републике Србије       

- из донација       

  2. 
Реконструкција и завршетак зграде 

Општинске управе 
  

    

    
Година почетка финансирања пројекта: 

2014. 
  

    

    
Година завршетка финансирања пројекта: 

2014. 
  

    

    Укупна вредност пројекта: 12.000.000     

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода буџета 12.000.000     

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије       

    - из донација       

  3. Реконструкција НН мреже у МЗ Преслап       

    Година почетка финансирања пројекта:       



2014. 

    
Година завршетка финансирања пројекта: 

2014. 
  

    

    Укупна вредност пројекта: 10.000.000     

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода буџета 10.000.000     

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије       

    - из донација       

    Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

512   Машине и опрема       

  1. Административна опрема 1.500.000     

    В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ       

451   

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

  

    

  1. 

Заједнички подрачун општине Црна Трава и 

Програма ЕУ ПРОГРЕС - Учешће у 

пројекту "Завршетак изградње 

канализационе мреже у Црној Трави". 

3.000.000 

    

 

III. ПОСЕБНИ ДЕО 
                   

Члан 5. 

 

Средства буџета у износу од 153.115.000 динара распоређују се по корисницима и 

врстама издатака, и то: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Раздео     1 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

(04726) 

        

         

Функц. 

кл. 
    110 

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ 

ОРГАНИ 
        

110 1 411   
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
1.050.000     1.050.000 

110 2 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
210.000     210.000 



110 3 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ - 

НАКНАДЕ ОДБОРНИЦИМА И 

ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА 

2.000.000     2.000.000 

110 4 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000     300.000 

110 5 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 30.000     30.000 

110 6 481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА 

100.000     100.000 

110 7 483   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
20.000     20.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    110 
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ 

ОРГАНИ 
3.710.000     3.710.000 

Укупно 

за 

раздео 

    1 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

(04726) 
3.710.000     3.710.000 

         

Раздео     2 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ (04726) 

        

         

Функц. 

кл. 
    111 

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ 

ОРГАНИ 
        

111 8 411   
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
2.280.000     2.280.000 

111 9 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
460.000     460.000 

111 10 416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ - 

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И 

ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА 

1.700.000     1.700.000 

111 11 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000     200.000 

111 12 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 75.000     75.000 



111 13 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (УЧЕШЋЕ 

ОПШТИНЕ У РАЗВОЈНЕ 

ПРОЈЕКТЕ) 

5.500.000     5.500.000 

111 14 485   

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

350.000     350.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    111 
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ 

ОРГАНИ 
10.565.000     

10.565.00

0 

Укупно 

за 

раздео 

    2 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ (04726) 
10.565.000     

10.565.00

0 

         

Раздео     3 ОПШТИНСКА УПРАВА 

        

     
    

Функци. 

кл. 
    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ         

130 15 411   
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
16.000.000     

16.000.00

0 

130 16 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
3.000.000     3.000.000 

130 17 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
800.000     800.000 

130 18 416   
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
800.000     800.000 

130 19 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.800.000     3.800.000 

130 20 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 700.000     700.000 

130 21 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.200.000     5.200.000 

130 22 424   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000     500.000 

130 23 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
1.000.000     1.000.000 



130 24 426   МАТЕРИЈАЛ 1.500.000     1.500.000 

130 25 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА(СРЕДСТВА 

ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА) 

200.000     200.000 

130 26 481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА 

3.570.000     3.570.000 

- Општински одбор СУБНОР-а 300.000     300.000 

- Општински одбор Црвеног Крста 1.390.000     1.390.000 

- ПБД "Орловац" 400.000     400.000 

- Историјски архив 170.000     170.000 

- Савез слепих 50.000     50.000 

- Савез глувих 50.000     50.000 

- Савез палаплегичара 20.000     20.000 

- Савез дистрофичара 20.000     20.000 

- Политичке партије - Редован рад 20.000     20.000 

- Ловачко удружење Црна Трава 250.000     250.000 

- Омладински клуб Црна Трава 400.000     400.000 

- Удружење пензионера Црна 

Трава 
150.000     150.000 

- Удружење пчелара 100.000     100.000 

- Информативни билтен "Власина" 100.000     100.000 

- Остала удружења и организације 150.000     150.000 

130 27 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 
150.000     150.000 

130 28 499   

СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 2.540.000       

- Текућа резерва 2.000.000     2.000.000 

- Стална резерва 540.000     540.000 

130 29 511   
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
41.000.000     

41.000.00

0 

130 30 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.500.000     1.500.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    130 ОПШТЕ УСЛУГЕ 82.260.000     
82.260.00

0 



Функци. 

кл. 
    420 ПОЉОПРИВРЕДА         

420 31 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМАМЕРЕ И 

АКЦИЈЕ ЗА СТИМУЛИСАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

4.500.000     4.500.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

      ПОЉОПРИВРЕДА 4.500.000     4.500.000 

Функци. 

кл. 
    560 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
        

560 32 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) 

300.000     300.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    560 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
300.000     300.000 

Функци. 

кл. 
    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ         

620 33 511   
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
8.000.000     8.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 8.000.000     8.000.000 

Функци. 

кл. 
    740 ЗДРАВСТВО         

740 34 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
3.000.000     3.000.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    740 ЗДРАВСТВО 3.000.000     3.000.000 

Функци. 

кл. 
    912 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

(70171) 
        

912 35 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
4.400.000     4.400.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    912 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

(70171) 
4.400.000     4.400.000 

Функци. 

кл. 
    920 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

(70172) 
        



920 36 463   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
7.800.000     7.800.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    920 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

(70172) 
7.800.000     7.800.000 

Функци. 

кл. 
    911 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ  
        

911 37 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0     0 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    911 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
0     0 

Функци. 

кл. 
    090 

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 

И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

(70173) 

        

090 38 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 

ПРОЈЕКАТ ПОМОЋ У КУЋИ 

3.500.000     3.500.000 

090 39 463   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ (Центар за 

социјални рад) 

2.500.000     2.500.000 

090 40 472   
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
1.300.000     1.300.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    090 

СРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 

И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

(70173) 

7.300.000     7.300.000 

         

Глава     3.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (70178)         

Функци. 

кл. 
    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ         

160 41 411   
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
585.000     585.000 

160 42 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
105.000     105.000 

160 43 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
20.000     20.000 

160 44 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 300.000     300.000 



160 45 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000     20.000 

160 46 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 850.000     850.000 

160 47 426   МАТЕРИЈАЛ 210.000     210.000 

160 48 451   

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА - УЧЕШЋЕ 

ОПШТИНЕ У ПРОГРАМИМА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

2.900.000     2.900.000 

160 49 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 
100.000     100.000 

160 50 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 70.000     70.000 

Укупно 

за главу 
    3.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (70178) 5.160.000     5.160.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 5.160.000     5.160.000 

         

Глава     3.02. 

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА  

        

Функци. 

кл. 
    473 ТУРИЗАМ         

473 51 416   
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
400.000     400.000 

473 52 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100.000     100.000 

473 53 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 40.000     40.000 

473 54 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 60.000     60.000 

473 55 426   МАТЕРИЈАЛ 50.000     50.000 

Укупно 

за главу 
    3.02. 

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА  

650.000     650.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    473 ТУРИЗАМ 650.000     650.000 



         

Глава     3.03. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА         

Функци. 

кл. 
    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ         

630 56 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.000.000     4.000.000 

630 57 451 

  
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.900.000     1.900.000 

- ЈПКУТ "Вилин Луг" Црна Трава 5.900.000     5.900.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 5.900.000     5.900.000 

Укупно 

за главу 
    3.03. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 5.900.000     5.900.000 

         

Глава     3.04. 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

Функци. 

кл. 
    911 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
        

911 58 411   
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
3.877.000     3.877.000 

911 59 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
696.000     696.000 

911 60 413   НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.000     40.000 

911 61 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
150.000     150.000 

911 62 415   
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
187.000     187.000 

911 63 416   
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
50.000     50.000 

911 64 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 500.000   141.000 641.000 

911 65 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 135.000   190.000 325.000 



911 66 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 335.000   130.000 465.000 

911 67 424   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 52.000   20.000 72.000 

911 68 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
200.000   50.000 250.000 

911 69 426   МАТЕРИЈАЛ 350.000   169.000 519.000 

911 70 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 
15.000     15.000 

911 71 483   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 
25.000     25.000 

911 72 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000   80.000 280.000 

Укупно 

за главу 
    3.04. 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
6.812.000   780.000 7.592.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    911 
ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
6.812.000   780.000 7.592.000 

         

Глава     3.05. КУЛТУРА (70174)         

Функци. 

кл. 
    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ         

820 73 411   
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
1.220.000     1.220.000 

820 74 412   
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
220.000     220.000 

820 75 414   
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
31.000     31.000 

820 76 416   
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
312.000     312.000 

820 77 421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 380.000     380.000 

820 78 422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30.000     30.000 

820 79 423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 180.000     180.000 



820 80 425   
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
38.000     38.000 

820 81 426   МАТЕРИЈАЛ 25.000     25.000 

820 82 482   
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 
22.000     22.000 

820 83 512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 300.000   15.000 315.000 

Укупно 

за главу 
    3.05. КУЛТУРА (70174) 2.758.000   15.000 2.773.000 

Укупно 

за функ. 

кл. 

    820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 2.758.000   15.000 2.773.000 

         

Укупно 

за 

раздео 

    3 ОПШТИНСКА УПРАВА 138.840.000 

  

795.000 
139.635.0

00 

         

        УКУПНИ РАСХОДИ 153.115.000 

  

795.000 
153.910.0

00 

 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 6. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. 

годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за 

послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Сл. 

гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и Закона о одређивању 

максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 

104/09), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број 

запослених на неодређено и одређено време, и то: 

- 24 запослених у локалној администрацији на неодређено време, 

-  5 запослена у локалној администрацији на одређено време, и 

- 7 запослених у предшколској установи на неодређено време. 

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 

1. овог члана. 

 

Члан 7. 

 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 

Члан 8. 

 

 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 9. 

 

 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 10. 

 

 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 11. 

 

 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску 

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

 

Члан 12. 

 

 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 13. 

 

 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 14. 

 

 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 15. 



 

 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 16. 

 

Распоред и коришћење средстава у 2014. 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 Скупштину општине, захтеве подноси Председник скупштине општине 

или његов заменик, уз 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 Председника општине и Општинског већа захтеве подноси Председник 

општине 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, 420, 473, 560, 620, 630, 700, 810, 820, 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. 



 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 17. 

 

 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 2013. години у складу са одобреним апропријацијама у тој 

години, а не извршене у току 2013. године, преносе се у 2014. годину и имају статус 

преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 

Члан 18. 

 

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 5% 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. 

 

Члан 19. 

 

 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 20. 



 

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 21. 

 

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). 

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). 

Члан 22. 

 

 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. 

 

Члан 23. 

 

 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 24. 

 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 

2014. 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 25. 

 



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, а у складу са Законом којим се одређује максималан број запослених у 

локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2014. 

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 26. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у 

целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за 

рад у 2014. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених  у буџету 

и средстава обезбеђених из донација. 

 

Члан 27. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни 

простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не 

плаћају закуп у 2014. 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 28. 

 

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. 61/05). 

 

Члан 29. 

 

Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2013. године пренеће на рачун 

извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. 

години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Црна 

Трава за 2013. годину. 

 

Члан 30. 

 

 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 31. 

 

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 32. 

 

 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 33. 

 

 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 34. 

 

 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. 

 

 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

 

 Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца и доставити je 

Министарству финансија. 

 

Члан 36. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Лесковца“, а примењиваће се од 01.01.2014. године. 
 

 

Број: 06-98/2013-01 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                          

                   Јоца Митић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину 

садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13 и 63/13 

исправка), 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), 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 

2014. годину  и пројекција за 2015. и 2016. годину.  

 Економском политиком коју ће Влада водити у наредном периоду створиће се услови за 

макроекономску стабилност и економски опоравак и раст привреде на бази повећања 

инвестиција и извоза који обезбеђује побољшање стања на тржишту рада и раста животног 

стандарда.  

 У том погледу макроекономска политика биће усмерена на: макроекономску стабилност 

на успостављању чврсте координације фискалне и монетарне политике, економски опоравак и 

убрзање раста повећањем штедње, продуктивности и конкурентности и повећањем 

запослености и животног стандарда.  

 Треба напоменути да је средином 2013. године извршена измена пореских закона (Закон 

о акцизама, Закон о порезу на имовину, Закон о пореском поступку и пореској администрацији  

и Законом на добит правних лица), која у знатној мери утичу на приходе локалне самоуправе. 

 Нова законска решења предвиђена изменама Закона о порезу на доходак грађана имала 

су за резултат као смањење (стопе зараде са 12% на 10% и промена неопорезивог износа), тако 

и укидање појединих прихода буџета локалне самоуправе (приходи од непокретности). 

Имајући у виду измену закона остављена је обавеза да јединце локалне власти изврше 

фискално усклађивање, тј. умањење у делу прихода па самим тим и у делу расхода буџета за 

2014. годину. 



 Такође, уважавајући чињеницу да рок до кога се плаћа накнада грађевинског земљишта, 

док се не интегришу у порез на имовину, истиче 31. децембра 2013. године, локалне 

самоуправе су у обавези да с посебном пажњом дефинишу својим одлукама основицу, зоне и 

стопе обрачуна пореза на имовину у складу са посебним изменама Закона о порезу на имовину 

чији приходи у целости припадају јединици локалне самоуправе. 

 Последњим изменама Закона о буџетском систему продужен је рок за коришћење и 

расподелу сопствених прихода које остваре установе основане од стране локалне власти, што 

је од значаја при оцени потребних средстава за финансирање корисника из буџета локалне 

самоуправе. 

 Према економским индикаторима за првих 7 месеци 2013. године опоравак привредне 

активности исти нам указују на опоравак привредне активности у индустрији, раста извоза, 

смањење спољно трговинског дефицита, смањење годишње инфлације, реални пад просечне 

зараде и пад кредитне активности банака. 

 Процењен је пад инвестиција у фиксни капитал у 2013. години на нивоу Републике 

Србије од 3,5%, имајући у виду пад грађевинске активности и смањење увоза средстава за рад 

у првој половини 2013. године, након завршетка инвестиционог циклуса у аутомобилској и 

нафтној индустрији. 

 Према проценама инфлација ће у 2013. години забележити једноцифрени ниво и биће у 

границама дозвољеног одступања од циљне инфлације, док се за крај периода 2014. године 

предвиђа инфлација у висини од 5,5%, а у 2015. години благо смањење на 5% и у 2016. години 

у висини од 4,5%.  

 Смањење личне и државне потрошње у великој мери је резултат спровођења мера 

фискалне консолодације.  Опоравак личне потрошње и даље је ограничен високом стопом 

незапослености, реалним растом зарада у јавном сектору и пензија као главни извор потрошње. 

 Макроекономске пројекције за период од 2014-2016. године указују на успорену путању 

опоравка односно са ревидираним растом БДП у 2013. години на 1,5% пре свега због фискалне 

консолидације која утиче и на смањење личне и државне потрошње а да је повећање раста БДП 

у 2015. и 2016. год. износити 2%, односно 2,5% засновано на расту инвестиционе потрошње.  

 У наредној години и даље ће посебна пажња бити усмерена на контролу плата у јавном 

сектору (држава, локална самоуправа и јавна предузећа на свим нивоима) и смањење расхода 

за плате, рационализацијом која треба да обезбеди и повећање ефикасности у раду и пружање 

квалитетних услуга. 

 У циљу припреме и израде нацрта Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. 

годину, надлежна стручна служба Општинске управе општине Црна Трава је након добијања 

Упутства за припрему буџета јединице локалне самоуправе за 2014. годину, са пројекцијама за 

2015. и 2016. године од стране Министарства финансија је доставила 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. У погледу поштовања рокова 

буџетског календара, прописаног Законом о буџетском систему, може се рећи да су поједини 

рокови пробијени, с обзиром да Министарство финансија није доставило потребно упутство до 

05. јула, већ је упутство стигло 09.10.2013. године. Због настале ситуације, стручна служба за 

финансије Општинске управе је дала рок за достављање предлога финансијских планова до 

28.10.2013. године, како би се испоштовао рок из буџетског календара у погледу усвајања и 

достављања нацрта Одлуке о буџету Скупштини општини Црна Трава. 

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 2014. 

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 2014. годину и пројекцији за 2015. и 2016. годину, донетом од стране Министарства 

финансија и привреде од 03.10.2013. године. 

   Према датом Упутству утврђене су смернице за планирање појединих категорија  

расхода, односно масе зарада  за плате запослених у 2014. години, броја запослених, 



коришћење роба и услуга, обим субвенција, остали расходи и издаци за нефинансијску 

имовину (капитални издаци). 

 Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину, сагласно одредбама 

члана 28, 29. и 30. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12,62/13 и 63/13 исправка), садржи општи, посебан део и посебне одредбе. 

  

 І ОПШТИ ДЕО 

 

 Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину 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 2014. годину, 

заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11 и 93/12), 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 141.115.000,00 

динара, док су укупни расходи и издаци утврђени у износу од 153.115.000,00 динара, чиме је 

планиран буџетски дефицит у износу од  12.000.000,00 динара. 

 Укупан фискални дефицит у износу од 12.000.000,00 динара биће покривен 

неутрошеним средствима из 2013. године. Резултат оствареног дефицита је инвестициона 

активност општине Црна Трава у 2013. години, а која је усмерена и на 2014. годину,.   

 Приоритетна улагања у капиталне пројекте из буџета општине Црна Трава за 2014. 

годину планирана су са 40.260.000,00 динара, исказана у члану 4. предлога Одлуке, односно 

садржана у табеларном прегледу  прописаних образаца из Упутства  2. и 2а. који су дати 

прилогу ове Одлуке и представљају њен саставни део.    

  

 Буџетски приходи и примања и расходи и издаци 

 

             ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 

 Буџетски приходи и примања општине Црна Трава за 2014. 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-септембар 2013. 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.  

 Нова законска решења која су ступила на снагу у току 2013. године, а која се односе на 

примену Закона о порезу на доходак грађана имали су за резултат смањење стопе пореза на 

зараде са 12% на 10%  што је довело и до смањења планираних прихода у 2014. години по том 

основу.  

 Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Црна Трава, тј. њиховом 

пројекцијом за 2014. годину, утврђени су укупни приходи и примања у износу од 

141.115.000,00 динара, што у односу на  Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2013. годину 

чини смањење  од 2,60 % или 3.656.000,00 динара . 

 У структури планираних прихода и примања буџета општине Црна Трава за 2014. 

годину, највеће учешће имају трансфери са 72,78% или 102.700.000,00 динара, док остатак од 

38.415.000,00 динара или 27,22% чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и 

капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези).  

 У складу са Упутством Министарства финансија од 03.10.2013.године планирана су 

средства ненаменског трансфера из буџета Републике Србије за 2014. годину који је умањен 

методом по основу планираних субвенција на нивоу локалне самоуправе у 2013. години и 

њиховом корекцијом за 30%. Имајући у виду висину трансферних средстава за 2013. годину 

планирана средства за субвенције из буџета општине Црна Трава за 2013. годину и корекцију 

трансфера у висини од 30% од планираних субвенција за 2013. годину утврђен је износ 

ненаменског трансфера који је планиран овом Одлуком у висини од 89.166.683,00 динара што 



чини смањење ненаменског трансфера у износу од 2.905.672,00 динара као корекција за 

планиране субвенције у 2013. години. 

 При планирању прихода накнаде за коришћење грађевинског земљишта имало се у виду 

и чињеница да сагласно закону се од 01.01.2014. године не врши обрачун и наплата по овом 

основу, али да за остала дуговања у наредном периоду треба наплатити па се по том основу 

пришло и пројекцији прихода по овом основу.   

 

КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

  Предлогом Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину утврђени су укупни 

расходи и издаци у износу од 153.115.000,00 динара, од чега се на текуће расходе односи 

102.045.000,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 51.070.000,00 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 51.070.000,00, што чини 13,76%  

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, 

социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 36.193.000,00 

динара, што чини 23,64%, куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, 

услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у 

износу од 21.160.000,00 динара или 13,82%, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње 

образовање и социјална заштита) у износу од 17.700.000,000 динара или 11,56 %. 

 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 2014. 

годину Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, 

планирана је маса средстава за исплату дванаест месечних плата запослених који се 

финансирају из буџета локалне власти у 2014. години увећану за 0,5% од плата за април 2014. 

године и 1% од плата за октобар 2014. године (основица је плата за октобар 2013. године која 

је исплаћена без увећања од 0,5%). 

 Ограничења 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 2014. години планирају се у износу од 29.703.000,00 

динара (економска класификација 411 и 412) и приказана су у следећој табели (табела 1.): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014. годину   

     Tабела 1.  

Ред.бр. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 

локалне власти 

Маса средстава за 

плате  планирана за 

2013. годину 

Маса средстава за плате 

планирана за 2014. годину 

Буџетска 

средства  

Остали 

извори 

Буџетска 

средства  

Остали 

извори 



1 2 3 4 5 6 

1 
Органи и организације локалне 

власти 
22.260.000   23.000.000 

  

2 Установе културе 1.873.000   1.440.000   

3 

Остале установе из области 

јавних служби (навести називе: на 

пр.: установе у области културе и 

сл.))                                                     
      

  

4 Месне заједнице 600.000   690.000   

5 
Дирекције основане од стране 

локалне власти       
  

6 Предшколске установе 4.483.500   4.573.000   

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  29.216.500   29.703.000 
  

 

 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). 

 

 

 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 члана 2. Закона о буџетском систему „Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 исправка), у предлогу Одлуке о буџету општине Црна 

Трава за 2014. годину буџетски корисници су сврстани у 3 раздела и 5 главе. 

 Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у 

износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2014. годину 

и износе 153.115.000,00 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 

2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину, а који се заснива  на ограничењу масе плата 

у 2014. години и утврђивању максималног броја запослених на неодређено и одређено време у 

јединицама локалне самоуправе. 

            При утврђивању максималног броја запослених у јединицама локалне самоуправе  

Министарство финансија је пошло од утврђених одредби Закона о одређивању максималног 

броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09) који је 

ступио на снагу крајем 2009. године. 

            Према Упутству Министарства финансија и привреде за општину Црна Трава утврђен је 

максималан број запослених 23 на неодређено време и максималан број запослених 2 на 

одређено време за које се средства за плате обезбеђују из буџета. Сагласност на повећање броја 

запослених у току 2014. 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. 

            Полазећи од постојећег броја запослених на неодређено и одређено време, који се 

финансира из средстава буџета општине Црна Трава, утврђеног обима средстава буџета за 

исплату плата у 2014. години (економска класификација 411 и 412 ) сагласно Упутству и 

приоритета у потребама буџетских корисника, планиран број запослених по корисницима  

исказан је у следећој табели (табела бр.2.) 

 

 

 

 

 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. 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 7 30 

        Изабрана лица   2 2 

        Постављена лица    3 3 

        Запослени 23 2 25 

2 Установе културе                                                                                                                                                         1   1 

3 

Остале установе из области јавних 

служби  које се финансирају из буџета  

(осим предшколских установа; 

навести назив : установа у области 

културе и сл.)                                                                                                                                                              

      

4 Месне заједнице       

5 
Дирекције основане од стране локалне 

власти       



6 

Укупно за све кориснике буџета на 

које се односи Закон о одређивању 

максималног броја запослених у 

локалној администрацији  

24 5 29 

7 Предшколске установе 6 1 7 

8 

Привредна друштва и други облици 

организовања чији је једини оснивач 

локална власт (индиректни корисници 

буџета-невести називе)                                                                                                                                    

      

9 
Укупно за све кориснике буџетских 

средстава  30 6 36 

 

   

 Пријем запослених на неодређено време вршиће се у складу са Законом у 2014. 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 2014. годину представљају реалне 

могућности општине Црна Трава  за наредну буџетску годину. 

 

        Раздео 1, Скупштина општине 

 

       Укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Црна Трава, као органа, 

у 2014. 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 1.260.000,00 динара.  

 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 Скупштине и 

функционални додатак, функционални додатак председника Скупштине општине Црна Трава и 

његовог заменика и Скупштинских комисија планирана су у износу од 2.000.000,00 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 300.000,00 динара. 

 Планирани расходи за економску класификацију 423 – Услуге по уговору износе од 

30.000,00 динара, економску класификацију 481 – Дотације невладиним организацијама и 

удружењима износе 100.000,00 динара и економску класификацију 483 – Новчане казне и 

пенали по решењу судова. 

 

            Раздео 2,  Председник општине и Општинско веће 

 

 У оквиру Председника општине и Општинског већа планирани су расходи у укупном 

износу од 10.565.000,00 динара. 

 Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца, (економска 

класификација 411, 412) планирана су за Председника општине као изабраног лица и једног 

члана Општинског већа на сталном раду као постављеног лица у Сектору за ванредне 

ситуације у износу од 2.740.000,00 динара. 

 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 и 

функционални додатак, функционални додатак заменика председника општине Црна Трава, 

као и за чланове комисија које именује Општинско веће у износу од 1.700.000,00 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 200.000,00 динара.  

 Расходи по основу услуга по уговору (економска класификација 423 – Услуге по 

уговору) планирана су у износу од 75.000,00 динара.   

За специјализоване услуге (екон. клас. 424000 – Специјализоване услуге) планирана су 

средства за услуге у култури (организација концерта и сл.), накнаде комисијама за утврђивање 

смрти на територији града Краљева, накнаду стрелцима за противградну заштиту и наставак 

финансирања започетих и нових пројеката преко граничне сарадње у укупном износу од 

12.800.000,00 динара. 

 У оквиру економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 

институцијама и организацијама – Учешће општине у развојним пројектима општине 

планирана су средства у износу ид 5.500.000,00 динара. Планирана средства се односе на 

учешће општине Црна Трава у Програму ПРОГРЕС, као и на израду техничке документације 

која је финансијски подржана од стране Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених 

подручја Републике Србије.  

 У оквиру економске класификације 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а односе се 

на евентуалну експропријацију земљишта или штета која настану од старне органа општине 

Црна Трава.    

   

             

 

 

       Раздео 3, Општинска управа 

 

 Укупно планирани расходи и издаци Општинске управе – функционална класификација 

130 – Опште услуге за 2014. годину износе  82.260.000,00 динара, од чега текући расходи 

износе 39.760.000,00 динара, а капитални издаци 42.500.000,00 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 20.600.000,00 динара, што чини 

25,04% укупних расхода Општинске управе општине Црна Трава планираних за 2014. 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 3.800.000,00 динара. У оквиру ове апропријације 

планирана су средства за сталне 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 700.000,00 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 5.200.000,00 динара. 

 За расходе по основу геодетских услуга на територији општине Црна Трава планирана 

су средства у износу од 500.000,00 динара (економска класификација 424 - Специјализоване 

услуге . 

 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 1.000.000,00 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 1.500.000,00 динара. 

 У оквиру економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама (Средства за заштиту од елементарних непогода) планирана су 

средства у износу од 200.000,00 динара. 

 У оквиру економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама и 

удружењима планирана су средства у износу од 3.570.000,00 динара за следеће намене: 

- СУБНОР Црна Трава – 300.000,00 динара, 

- Црвени крст Црна Трава – 1.390.000,00 динара, 

- ПБД „Орловац“ Црна Трава – 400.000,00 динара, 

- Историјски архив Лесковац – 170.000,00 динара, 

- Савез слепих – 50.000,00 динара, 

- Савез глувих – 50.000,00 динара, 

- Савез палаплегичара – 20.000,00 динара, 

- Савез дистрофичара – 20.000,00 динара, 

- Политичке партије – редован рад – 20.000,00 динара, 

- Ловачко удружење „Црна Трава“ – 250.000,00 динара, 

- Омладински клуб „Црна Трава“ – 400.000,00 динара, 

- Удружење пензионера „Црна Трава“ – 150.000,00 динара, 

- Удружење пчелара – 100.000,00 динара, 

- Инфорамативни билтен „Власина“ – 100.000,00 динара, 

- Остала удружења и организације (СПЦ и др.) – 150.000,00 динара. 

  

 Сви индиректни корисници буџета општине Црна Трава по основу дотација, осим 

Црвеног крста Црна Трава, Историјског архива, Инфорамативног билтена „Власина“ и Српске 

православне цркве, су добили средства по основу Јавног конкурса за суфунансирање програма 

и пројекта од општег интереса на територији општине Црна Трава за 2014. годину. 

 По основу обавеза за регистрацију службених возила, административних такса и 

кварталних обавеза по основу пореза на додатну вредност у вези  уговора о давању у закуп 

пословног простора (економска класификација 482 – Порези, обавезе, такси и казне) планирана 

су средства у износу од 150.000,00 динара. 

 Средства сталне и текуће буџетске резерве планирана су у укупном износу од 

2.540.000,00 динара, од чега су средства текуће резерве 2.000.000,00 динара и сталне 540.000,00 

динара. Намена ових средстава је искључива у случајевима предвиђених законом, а користе се 

на основу одлуке Општинског већа.  

 У погледу капиталних издатака (економска класификација 510 – Основна средства) код 

Општинске управе планирана су средства из буџета у укупном износу од 42.500.000,00 динара 

и то по основу улагања у зграде и грађевинске објекте и опремања  по приоритетима, а у 

складу са капиталним пројектима. 

 У оквиру економске класификације 451 - Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама (мере и акције за стимулисање пољопривреде), функционалне 

класификације 420 – Пољопривреда, планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара. 

Планирана средства су намењена за субвенцију вештачког осемењавања крава, за набавку 

садница америчке високожбунасте боровнице и стеоних јуница. 

 У оквиру економске класификације 451 - Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама (средства за заштиту животне средине), функционалне 

класификације 560 – Заштита животне средине, планирана су средства у износу од 300.000,00 

динара. Планирана средства су наменска и могу се користити једино према програму заштите 

животне средине. 

 У оквиру економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, функционалне 

класификације 620 – Развој заједнице, планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара. 



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 

2013. и 2014. годину, а која су опредељена поп буџету за 2013. годину. То практично значи да 

су то уговорене обавезе из 2013. године, а трошење ових вршиће се до краја 2013. и у 2014. 

години, док траје период зимског одржавања.  

            У оквиру економске класификације 463 – Трансфери другим нивоима власти , 

функционалне класификације 740 – Здравство, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 

динара. Средства су намењена првенствено 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. 

      У оквиру економске класификације 463 – Трансфери другим нивоима власти , 

функционалне класификације 912 – Основно образовање, планирана су средства у износу од 

4.400.000,00 динара, а на основу усвојеног финансијског плана основне школе за 2014. 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.  

      У оквиру економске класификације 463 – Трансфери другим нивоима власти , 

функционалне класификације 920 – Средње образовање, планирана су средства у износу од 

7.800.000,00 динара, а на основу усвојеног финансијског плана средње школе за 2014. 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. 

 У оквиру функционалне класификације 090 – Друштвена брига о деци и социјална 

заштита планирана су средства за Центар за социјални рад општине Црна Трава и Власотинце, 

и то: на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - Пројекат „Помоћ у кући“ у износу од 3.500.000,00 динара и на економској 

класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти у износу од 2.500.000,00 динара 

(материјални трошкови Центра у Црној Трави и једнократне новчане помоћи). На економској 

класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу 

од 1.300.000,00 динара и она се односе на све накнаде за социјалну заштиту у складу са 

законом које се извршавају из буџета општине за 2014. годину.  

 

              Раздео 3, глава 01. Месне заједнице 

          

 Планирана средства за рад Месних заједница 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 710.000,00 динара (економске 

класификације 411, 412 и 414).  

 У оквиру осталих трошкова 421, 422, 423, 426, 451, 482 и 512 планирана су средства за 

рад свих осталих месних заједница на територији општине Црна Трава. На економској 

класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 



учешће општине у програмима месних заједница, планирана су средства у износу од 

2.900.000,00 динара и намењена су за пројекте месних заједница које се односе на поправке 

сеоских водовода, домова културе, мањих саобраћајница и др. приоритетне пројекте. 

            

 Раздео 3, глава 02. Туристичка организација општине Црна Трава 
 

 У 2013. години је покренута иницијатива за оснивање Туристичке организације 

општине Црна Трава од стране Председника општине и Општинског већа. У том смислу, дата 

је сагласност на предлог Одлуке о оснивању Туристичке организације и Одлуке о избору 

надзорног одбора. Скупштина општине је на својој седници усвојила предлог о оснивању 

Туристичке организације и предложила да на својој наредној седници усвоји и остала акта 

неопходна за рад туристичке организације. Поред тога, Скупштина општине је именовала 

вршиоца дужности директора Туристичке организације на предлог Општинског већа. Лице 

које ће да обавља послове в.д. директора је запослено лице код друге организације, а за свој 

рад примаће функционални додатак са економске класификације 416 – Награде запосленим и 

остали посебни расходи. 

 На основу одлука органа општине Црна Трава, формирано је ново правно лице које ће 

бити финансирано из буџета општине. У складу са наведеним извршено је планирање 

финансијских средстава за новог индиректног корисника буџета. На основу достављеног 

финансијског плана за 2014. годину планирана су средства у износу од 650.000,00 динара. 

Највећи део средстава у износу од 400.000,00 динара планирано је за исплату функционалног 

додатка за в.д. директора, а средства на ниво економске класификацији 42 – Коришћење роба и 

услуга у износу од 250.000,00 динара на име сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по 

уговору и материјала (421, 422, 423 и 426). 

 

 Раздео 3, глава 03. Јавна предузећа 
 

 У оквиру ове главе планирана су средства за одржавање јавних површина на територији 

општине Црна Трава за 2014. годину дана у износу од 4.000.000,00 динара. (економска 

класификација 423 – Услуге по уговору). Послови одржавања поверени су Јавном предузећу за 

комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ у Црној Трави са којим ће општина 

Црна Трава закључити уговор о одржавању истих за 2014. годину.  

 Буџетом за 2014. годину, планирана су и средства за субвенције ЈП „Вилин Луг“ у 

износу од 1.900.000,00 динара, а на име реализације пројекта јавног предузећа од општег 

интереса. Поред пројеката, субвенцијом су покривени трошкови испитивања воде за пиће, 

отпадних вода, набавке хлора за хлорисање воде за пиће, набавке водоводног материјала за 

поправку градског водовода и други оправдани трошкови. 

 

 Раздео 3, глава 04. Предшколско образовање  
 

 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. 

 ПУ „Младост“ је у складу са Упутством за припрему буџета доставила свој финансијски 

план за 2014. годину, који је усвојен. 

 Укупно планирани расходи и издаци ПУ „Младост“ – функционална класификација 911 

– Предшколско образовање за 2014. годину  износе 6.812.000,00 динара из буџета општине и 

780.000,00 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 5.000.000,00 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 и мобилне телефоније, 



услуге поште, осигурања опреме и запослених и др. (економска класификација 421 – Стални 

трошкови) планирани су у износу од 500.000,00 динара из буџета општине и 141.000,00 динара 

из осталих извора. 

 Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 

135.000,00 динара из буџета општине и 190.000,00 динара из осталих извора. Услуге по 

уговору (економска класификација 423) планиране су у износу од 335.000,00 динара из буџета 

општине и 130.000,00 динара из осталих извора. Специјализоване услуге (економска 

класификација 424) планиране су у износу од 52.000,00 динара из буџета општине и 20.000,00 

динара из осталих извора. Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) 

планиране су у износу од 200.000,00 динара из буџета општине и 50.000,00 динара из осталих 

извора. Материјал (економска класификација 426) планиран је у износу од 350.000,00 динара 

из буџета општине и 169.000,00 динара из осталих извора. 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 35.000,00 динара. Набавка машина и опреме (економска 

класификација 512) планирана је износу од 200.000,00 динара из буџета општине и 80.000,00 

динара из осталих извора 

 

 Раздео 3, глава 05. Култура 

 

 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. 

 Општинска библиотека „Сестре Стојановић“ је у складу са Упутством за припрему 

буџета доставила свој финансијски план за 2014. годину, који је усвојен. 

 Укупно планирани расходи и издаци – функционална класификација 820 – Култура за 

2014. годину износе 2.758.000,00 динара из буџета општине и 15.000,00 динара из других 

извора. 

 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 1.783.000,00 динара. У оквиру конта 416 планирана је 

исплата функционалног додатка за в.д. директора библиотеке.  

 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 180.000,00 

динара. Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) планиране су у износу 

од 38.000,00 динара. Материјал (економска класификација 426) планиран је у износу од 

250.000,00 динара. 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 300.000,00 динара из буџета општине и 15.000,00 динара из осталих извора.  

 Уважавајући одредбе Закона о буџетском систему, Упутства Министарства финансија 

за припрему буџета јединица локалних самоуправа за 2014. годину и усвојених финансијских 

планова директних и индиректних корисника буџета општине Црна Трава за 2014. 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 2014. 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 ("Службени гласник 

РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13 и  63/13 исправка), није потребно обезбедити 

додатна средства за спровођење Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину.    

 Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини општини Црна Трава да донесе Одлуку 

о буџету општине Црна Трава за 2014. годину, како је то дато у предлогу Одлуке.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Славољуб Благојевић 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2014. годину 

 

http://www.opstinacrnatrava.org.rs/assets/rebalans-budzeta_2014_1.pdf 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

План јавних набавки за 2014. годину за општину Црна Трава 

 

PLAN2014GOUPR07205694Crna Trava07052014-4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opstinacrnatrava.org.rs/assets/rebalans-budzeta_2014_1.pdf
PLAN2014GOUPR07205694Crna%20Trava07052014-4.pdf
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ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП 
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                       ЗАХТЕВ 
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ЗАКЉУЧАК 

 
о одбацивању жалбе 

РЕШЕЊЕ 

 
о усвајању жалбе 

РЕШЕЊЕ 

 
о одбијању жалбе 

ТУЖБА 

 
Којом се покреће 

управни спор 

пред надлежним 

судом против 

решења 

повереника 

РЕШЕЊЕ 

О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА 

ЖАЛБА 

ПОВЕРЕНИКУ 

РЕШЕЊЕ 

ПОВЕРЕНИКА 

по жалби 

 


