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АКТА СО КОЦЕЉЕВА 

 

 
 

001 

На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском 

систему ("Сл .гласник Р.С". бр.54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 

142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоу-

прави ("Сл. гласник Р.С." бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 

и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута опш-

тине Коцељева ("Службени лист општине Коцељева" 

27/2008), а на предлог Општинског већа, Скупштина 

општине Коцељева на седници одржаној дана 

21.12.2018. године донела је: 

О Д Л У К У  

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета 

општине Коцељева за 2019.годину (у даљем тексту 

буџет) састоје се од: 

у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 340.174.000,00 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                                                                                

у чему 340.109.000,00 

 - буџетска средства 340.109.000,00 

 - сопствени приходи 0,00 

 - приходи из осталих извора 0,00 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 65.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 373.291.000,00 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 279.406.000,00 

 - текући буџетски расходи 279.406.000,00 

 - расходи из сопствених средстава 0,00 

 - расходи из осталих извора 0,00 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                   

у чему 93.885.000,00 

 - текући буџетски издаци 93.885.000,00 

 - издаци из сопствених средстава 0,00 

 - издаци из осталих извора 0,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5) -33.117.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине   

Примања од продаје финансијске имовине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -33.117.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине   

Примања од задуживања   
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Неутрошена средства из претходних година 33.117.000,00 

Издаци за отплату главнице дуга   

Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних 

политика   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 33.117.000,00 

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

ОПИС 
Економ. 

класиф. 
Износ у динарима 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ   340.174.000,00 

1. Порески приходи 71 149.300.000,00 

     1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке ( осим 

самодоприноса ) 711 109.000.000,00 

     1.2 Порез на имовину 713 23.300.000,00 

     1.3 Порез на добра и услуге ( осим накнада које се користе преко 

Буџетског фонда )                                                                                                                                                       

у чему 714 13.500.000,00 

     - поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски 

приходи)     

     1.4 Остали порески приходи 716 3.500.000,00 

2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског 

фонда)                                                                                         у чему 74+77 32.360.000,00 

     - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 

приходи)     

3. Донације 731+732 0,00 

4. Трансфери 733 158.449.000,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 65.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   373.291.000,00 

1. Текући расходи 4 279.406.000,00 

     1.1 Расходи за запослене 41 72.143.000,00 

     1.2 Коришћење роба и услуга 42 109.191.000,00 

     1.3 Отлата камата 44 0,00 

     1.4 Субвенције 45 15.212.000,00 

     1.5 Социјална заштита из буџета 47 20.400.000,00 

     1.6 Остали расходи 48+49 22.286.000,00 

           - Средства резерви 49 4.800.000,00 

          - Остали расходи 48 17.486.000,00 

2. Трансфери 46 40.174.000,00 

3. Издаци за набавку нефинасијске имовине 5 93.885.000,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62   

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА     

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 

имовине 92   

2. Задуживање 91   

     2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911   

     2.2 Задуживање код страних кредитора 912   



Број 30 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 3 

 

 

 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

3. Отплата дуга 61 0,00 

     3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0,00 

     3.2.Отплата дуга страним кредиторима 612   

     3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613   

4. Набавка финансијске имовине 621   

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                           

(класа 3 извор финансирања 13) 3 33.117.000,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13) 3   

 

Члан 2. 

Потребна средства за финансирање буџетског 

дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 

33.117.000,00 динара обезбедиће се из нераспоре-

ђеног вишка прихода из ранијих година. 

Члан 3. 

Текућа буџетска резерва утврђује се у износу од 

4.000.000,00 динара, а стална буџетска резерва у 

износу од 800.000,00 динара. 

Средства текуће и сталне буџетске резерве 

користиће се у складу са Законом о буџетском систему. 

Члан 4. 

Приходи и примања, расходи и издаци, по еко-

номској класификацији и изворима финансирања 

планирају се у следећим износима: 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Екон.   

клас. 
ОПИС 

Средства из 

буџета 01 

Сред.из 

сопст. 

извора 

04 

Сред.из 

осталих 

извора  

Укупно 

1 2 3 4 5 6 

311710 

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 

ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     33.117.000,00 33.117.000,00 

311000 КАПИТАЛ     33.117.000,00 33.117.000,00 

711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 85.000.000,00     85.000.000,00 

711120 

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД 

САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 9.300.000,00     9.300.000,00 

711140 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ 100.000,00     100.000,00 

711180 САМОДОПРИНОСИ       0,00 

711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 14.600.000,00     14.600.000,00 

711000 

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 109.000.000,00 0,00 0,00 109.000.000,00 

713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 19.000.000,00     19.000.000,00 

713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 800.000,00     800.000,00 

713420 

ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ 

ТРАНСАКЦИЈЕ 3.500.000,00     3.500.000,00 

713610 ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ       0,00 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 23.300.000,00 0,00 0,00 23.300.000,00 

714510 ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 7.000.000,00     7.000.000,00 

714540 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД 

ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 850.000,00     850.000,00 

714550 БОРАВИШНА ТАКСА 150.000,00     150.000,00 

714560 ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ 5.500.000,00     5.500.000,00 

714570 

ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ 

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ       0,00 

714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 

716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ 3.500.000,00     3.500.000,00 
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716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 

732150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 0,00     23.500.000,00 

732000 

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 158.449.000,00     158.449.000,00 

733000 

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 158.449.000,00 0,00 0,00 158.449.000,00 

741150 

КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ 10.000.000,00     10.000.000,00 

741510 

НАКНАДА ЗА КОРИШ. ПРИРОД. 

ДОБАРА 6.500.000,00     6.500.000,00 

741520 

НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И 

ПОЉ.ЗЕМЉИШТА 250.000,00     250.000,00 

741530 

НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И 

ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА 600.000,00     600.000,00 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 17.350.000,00 0,00 0,00 17.350.000,00 

742120 

ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУ-

ГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. 

ОРГ. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ 100.000,00     100.000,00 

742150 

ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУ 

ГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. 

ОРГ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 8.200.000,00     8.200.000,00 

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 1.700.000,00     1.700.000,00 

742350 

ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА 

ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И УСЛУГА 1.500.000,00     1.500.000,00 

742000 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 

743320 

ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР. 

НИВОА ОПШТИНА 2.200.000,00     2.200.000,00 

743350 

ПРИХОДИ ОД НОВ. КАЗНИ ЗА 

ПРЕКРШАЈЕ 10.000,00     10.000,00 

743000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 2.210.000,00 0,00 0,00 2.210.000,00 

744150 ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 800.000,00     800.000,00 

744000 

ДОБРОВ.ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

745150 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 500.000,00 0,00   500.000,00 

745000 

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

811150 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 65.000,00     65.000,00 

811000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 

  У К У П Н О: 340.174.000,00 0,00 33.117.000,00 373.291.000,00 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 

Економ.   

клас. 
ОПИС 

Средства из 

буџета 

Сред.из 

осталих   

извора 

Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 59.709.000,00   59.709.000,00 

412 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 10.687.000,00   10.687.000,00 
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413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 38.000,00   38.000,00 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 550.000,00   550.000,00 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 979.000,00   979.000,00 

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 180.000,00   180.000,00 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 72.143.000,00 0,00 72.143.000,00 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 22.084.000,00   22.084.000,00 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 650.000,00   650.000,00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 23.488.000,00   23.488.000,00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.145.000,00   2.145.000,00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 51.380.000,00   51.380.000,00 

426 МАТЕРИЈАЛ 9.444.000,00   9.444.000,00 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 109.191.000,00 0,00 109.191.000,00 

431 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ     0,00 

43 

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА 

РАД 0,00 0,00 0,00 

441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 0,00   0,00 

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,00   0,00 

44 

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 0,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 15.212.000,00   15.212.000,00 

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 32.900.000,00   32.900.000,00 

464 

ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА 1.500.000,00   1.500.000,00 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 5.774.000,00   5.774.000,00 

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 40.174.000,00 0,00 40.174.000,00 

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 20.400.000,00   20.400.000,00 

47 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 6.620.000,00   6.620.000,00 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 866.000,00   866.000,00 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 8.000.000,00   8.000.000,00 

484 НАКНАДЕ ШТЕТЕ 2.000.000,00   2.000.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 17.486.000,00 0,00 17.486.000,00 

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 4.800.000,00   4.800.000,00 

49 

АДМ.ТРАНС.ИЗ БУЏ.ОД ДИР.БУЏ.КОР.И 

ИНД.БУЏ.КОР. 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 90.265.000,00   90.265.000,00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.020.000,00   1.020.000,00 

513 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА     0,00 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 100.000,00   100.000,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 91.385.000,00 0,00 91.385.000,00 

541 ЗЕМЉИШТЕ 2.500.000,00   2.500.000,00 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 0,00   0,00 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,00 0,00 0,00 

  УКУПНО: 373.291.000,00 0,00 373.291.000,00 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИАРАЊЕ 1.500.000,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 36.950.000,00 

3 ЛОКАКЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3.000.000,00 
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5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 11.800.000,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 19.562.000,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 102.500.000,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 42.652.000,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  20.000.000,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 9.600.000,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 23.960.000,00 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1.900.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 9.575.000,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 3.500.000,00 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 78.491.000,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 7.301.000,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 1.000.000,00 

  У К УП Н О: 373.291.000,00 

Члан 5. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020 и 2021. годину исказују се у посебном 

прегледу. 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2019-2021.ГОДИНЕ 

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА 98.150.000,00 51.650.000,00 47.650.000,00 

Р.бр. 
Економска 

класиф. 

Назив капиталног пројекта и извора 

финансирања 
2019. 2020. 2021. 

1 
5112 

Реконструкција дела општинског пута ОП-

1 Коцељева-Свилеува-Баталаге 

23.000.000,00     

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 23.000.000,00     

2 
5112 

Реконструкција дела општинских и 

некатегорисаних путева 

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

3 5112 Реконструкција улица и тротоара 8.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 8.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

4 5112 Реконструкција зелене пијаце у Коцељеви 7.000.000,00     

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 7.000.000,00     

5 5112 

Изградња фекалне канализације Подбаре, 

Илин крст - магистрални пут,Индустријска 

зона 

18.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 18.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

6 5112 Опремање паркова у Коцељеви 4.000.000,00 4.000.000,00   

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00   

7 5112 

Изградња јавне расвете у МЗ  Драгиње-

Ромско насеље и Клисура-

Коцељева,електро-мрежа 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
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8 5114 

Пројектно планирање 

(путева,улица,шеталишта,бициклистичких стаза,фекалне 

канализације и ел.мреже) 

5.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 5.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

9 451 Субвенције јавном предузећу водоснабдевање 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 

    Извор финансирања:       

    Приход из буџета 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 

УКУПНО: 98.150.000,00 51.650.000,00 47.650.000,00 

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 6. 

Укупни расходи и издаци у износу од 373.291.000,00 динара, финансираних из свих извора финансирања распоређију се по корисницима и врстама 

издатака, и то: 

Ф
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к
ц
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к
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с

и
ф

и
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П
о

з
и

ц
и
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Екон. 

клас. 
О П И С 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 

04 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупно 

Раздео 1            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 . 

     

  

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

  

  ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

  

  

Функц.кл.110 

110 1 411 Плате додаци и накнаде запослених 2.552.000     2.552.000 

110 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 457.000     457.000 

110 3 422 Трошкови путовања 50.000     50.000 

110 4 465 Остале дотације и трансфери 302.000     302.000 

Укупно за функц.кл.110 3.361.000 0 0 3.361.000 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 3.361.000 0 0 3.361.000 
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Раздео 2            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 . 

     

  

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

  

  ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

  

  

Функц.кл.110 

110 5 423 Услуге по уговору 250.000     250.000 

Укупно за функц.кл.110 250.000 0 0 250.000 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 250.000 0 0 250.000 

 .               

Раздео 3            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  . 

     

  

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

  

  ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

   

  

Функц.кл.110 

110 6 411 Плате додаци и накнаде запослених 2.203.000     2.203.000 

110 7 412 Социјални доприноси на терет послодавца 394.000     394.000 

110 8 422 Трошкови путовања 20.000     20.000 

110 9 423 Услуге по уговору 650.000     650.000 

110 10 465 Остале дотације и трансфери 260.000     260.000 

110 11 481 Дот.невл.орг. (Политичке партије) 160.000     160.000 

Укупно за функц.кл.110 3.687.000 0 0 3.687.000 

 .  .   

     

  

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

  

  . ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

  

Функц.кл.160 

160 12 421 Стални трошкови 1.000     1.000 

160 13 423 Услуге по уговору 1.000     1.000 

160 14 426 Материјал 1.000     1.000 

Укупно за функц.кл.160 3.000 0 0 3.000 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 3.690.000 0 0 3.690.000 
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Раздео 4            ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

  

  ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА   

Функц.кл.130 

130 15 411 Плате додаци и накнаде запослених 27.210.000     27.210.000 

130 16 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.871.000     4.871.000 

130 17 413 Накнаде у натури 30.000     30.000 

130 18 414 Социјална давања запосленима 300.000     300.000 

130 19 415 Накнаде трошкова за запослене 600.000     600.000 

130 20 421 Стални трошкови 5.200.000     5.200.000 

130 21 422 Трошкови путовања 50.000     50.000 

130 22 423 Услуге по уговору 9.500.000     9.500.000 

130 23 424 Специјализоване услуге 150.000     150.000 

130 24 425 Текуће поправке и одржавање 1.700.000     1.700.000 

130 25 426 Материјал 3.900.000     3.900.000 

130 26 465 Остале дотације и трансфери 2.800.000     2.800.000 

130 27 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000     1.000.000 

130 28 481 Дотације невладиним организацијама  1.700.000     1.700.000 

130 20 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 300.000     300.000 

130 30 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 8.000.000     8.000.000 

130 31 512 Машине и опрема 400.000     400.000 

130 32 541 Земљиште 2.500.000     2.500.000 

Укупно за функц.кл.130 70.211.000 0 0 70.211.000 

 .  

      

  

  ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

   

  

Функц.кл.160 

160 33 499 Текућа буџетска резерва 4.000.000     4.000.000 

Укупно за функц.кл.130 4.000.000 0 0 4.000.000 

 .  

      

  

  ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

   

  

Функц.кл.160 

160 34 499 Стална буџетска резерва 800.000     800.000 

Укупно за функц.кл. 130    800.000 0 0 800.000 
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  ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

  

  

Функц.кл.130 

130 35 484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода 2.000.000     2.000.000 

Укупно за функц.кл. 130    2.000.000 0 0 2.000.000 

  .               

Програм 1101 ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

  

  

 

ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

Функц.кл. 130 

 .                

130 36 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000     1.500.000 

Укупно за функц.кл. 130   1.500.000 0 0 1.500.000 

  

      

  

Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

   

  

 .  

 

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ 

Функц.кл. 640 

640 37 421 Стални трошкови 7.000.000     7.000.000 

640 38 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000     1.500.000 

640 39 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000     2.000.000 

Укупно за функц.кл. 640 10.500.000 0 0 10.500.000 

 .                

  

 

ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Функц.кл. 620 

620 40 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000     2.100.000 

620 41 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000     4.000.000 

Укупно за функц.кл. 620         6.100.000 0 0 6.100.000 

  .               

  

 

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Функц.кл. 620 

620 42 421 Стални трошкови 2.100.000     2.100.000 

Укупно за функц.кл. 620       2.100.000 0 0 2.100.000 
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ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА 

Функц.кл. 620 

620 43 421 Стални трошкови 600.000     600.000 

620 44 423 Услуге по уговору 0     0 

Укупно за функц.кл. 620       600.000 0 0 600.000 

  . 

      

  

  

 

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА 

Функц.кл. 430 

430 45 511 Зграде и грађевински објекти 7.000.000     7.000.000 

Укупно за функц.кл. 430 7.000.000 0 0 7.000.000 

  .               

  

 

ПА 0008- УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

Функц.кл. 630 

630 46 451 Субвенције јавним неф.пред.и орг. 10.650.000     10.650.000 

Укупно за функц.кл. 630        10.650.000 0 0 10.650.000 

 .  

      

  

Програм 1501 ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   

  

  

 

ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Функц.кл. 411 

411 47 451 Субвенције јавним неф.пред.и орг. 3.000.000     3.000.000 

Укупно за функц.кл. 411   3.000.000 0 0 3.000.000 

 .  

      

  

Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

  

  

  

 

ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

Функц.кл. 421 

421 48 421 Стални трошкови 1.800.000     1.800.000 

  .               

Укупно за функц.кл. 421 1.800.000 0 0 1.800.000 

  

      

  

Програм 0401 ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  

  

 

ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА 

Функц.кл. 520 

520 49 511 Зграде и грађевински објекти 18.000.000     18.000.000 

Укупно за функц.кл. 520 18.000.000 0 0 18.000.000 
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ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

Функц.кл. 510 

510 50 451 Субвенције јавним неф.пред.и орг. 1.562.000     1.562.000 

Укупно за функц.кл. 510 1.562.000 0 0 1.562.000 

  . 

      

  

Програм 0701 ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

  

 

ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Функц.кл. 451 

451 51 424 Специјализоване услуге 1.000.000     1.000.000 

451 52 425 Текуће поправке и одржавање 45.000.000     45.000.000 

451 53 511 Зграде и грађевински објекти 56.500.000     56.500.000 

  . 102.500.000 0 0 102.500.000 

Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  

  

 

ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

Функц.кл. 810         

810 54 481 Дотације невладиним организацијама 3.500.000     3.500.000 

Укупно за функц.кл. 810 3.500.000 0 0 3.500.000 

 . 

       Програм 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  

  

 

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Функц.кл. 912              

912 55 463 Трансфери осталим нивоима власти 20.000.000     20.000.000 

Укупно за функц.кл. 912 20.000.000 0 0 20.000.000 

 .  

      

  

Програм 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  

  

 

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Функц.кл.920         

920 56 463 Трансфери осталим нивоима власти 9.600.000     9.600.000 

Укупно за функц.кл. 920 9.600.000 0 0 9.600.000 
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Програм 1801 ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

   

  

  

 

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Функц.кл. 700         

700 57 464 Текуће дотације орг.обав.социјалног.осиг. 1.500.000     1.500.000 

Укупно за функц.кл. 700 1.500.000 0 0 1.500.000 

  . 

      

  

 .  

 

ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО 

Функц.кл. 700         

700 58 423 Услуге по уговору 400.000     400.000 

Укупно за функц.кл. 700 400.000 0 0 400.000 

  . 

      

  

Програм 0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   

  

  

 

ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ 

Функц.кл. 090 

090 59 463 Трансфери осталим нивоима власти 3.300.000     3.300.000 

Укупно за функц.кл. 090 3.300.000 0 0 3.300.000 

 .                

  

 

ПА 002 -ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА 

Функц.кл. 090 

090 60 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11.400.000     11.400.000 

Укупно за функц.кл. 090 11.400.000 0 0 11.400.000 

  .               

  .               

  

 

ПА 003 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 

Функц.кл. 090 

090 61 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.250.000     1.250.000 

Укупно за функц.кл. 090 1.250.000 0 0 1.250.000 

  . 

      

  

  

 

ПА 005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Функц.кл. 090 

090 62 481 Дотације невладиним организацијама 1.260.000     1.260.000 

Укупно за функц.кл. 090 1.260.000 0 0 1.260.000 
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ПА 0006 -ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ 

Функц.кл. 090 

090 63 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.000.000     6.000.000 

Укупно за функц.кл. 090 6.000.000 0 0 6.000.000 

  . 

      

  

  

 

ПА 0007 -ПОДРШКА  ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Функц.кл. 090 

090 64 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 750.000     750.000 

Укупно за функц.кл. 090 750.000 0 0 750.000 

 . 

       Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

  

  

  

 

ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Функц.кл. 820 

820 65 423 Услуге по уговору 1.500.000     1.500.000 

Укупно за функц.кл. 820 1.500.000 0 0 1.500.000 

 .                

Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ   

  

 

ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Функц.кл. 430 

430 66 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000     1.000.000 

Укупно за функц.кл. 430 1.000.000 0 0 1.000.000 

Укупно    ОПШТИНСКА УПРАВА 303.783.000 0 0 303.783.000 

 .                

Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

   

  

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

   

  

  

 

ПА 0002 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

  

  

Функц.кл. 160 

160 67 421 Стални трошкови 50.000     50.000 

160 68 425 Текуће поправке и одржавање 0     0 

Укупно за функц.кл. 160 50.000 0 0 50.000 

Укупно за главу 1       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 50.000 0 0 50.000 
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Глава 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" 

   

  

Програм 1201  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕИ ИНФОРМИСАЊА 

  

  

  

 

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

Функц.кл. 820 

820 69 411 Плате додаци и накнаде запослених 4.512.000     4.512.000 

820 70 412 Социјални доприноси на терет послодавца 808.000     808.000 

820 71 415 Накнаде трошкова за запослене 64.000     64.000 

820 72 421 Стални трошкови 1.150.000     1.150.000 

820 73 422 Трошкови путовања 100.000     100.000 

820 74 423 Услуге по уговору 50.000     50.000 

820 75 424 Специјализоване услуге 500.000     500.000 

820 76 425 Текуће поправке и одржавање 80.000     80.000 

820 77 426 Материјал 160.000     160.000 

850 78 465 Остале дотације и трансфери 481.000     481.000 

820 79 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 10.000     10.000 

820 80 512 Машине и опрема 60.000     60.000 

820 81 515 Нематеријална имовина 100.000     100.000 

Укупно за функц.кл. 820 8.075.000 0 0 8.075.000 

 .                

Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

  

  

  

 

ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2018." 

Функц.кл. 421 

421 82 423 Услуге по уговору 10.000.000     10.000.000 

Укупно за функц.кл. 421 10.000.000 0 0 10.000.000 

 .                

Укупно за главу 2   БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" 18.075.000 0 0 18.075.000 

  .               

Глава 3 

 

ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА 

   

  

Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

   

  

  

 

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

  

  

Функц.кл. 911             

911 83 411 Плате додаци и накнаде запослених 22.130.000     22.130.000 
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911 84 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.960.000     3.960.000 

911 85 413 Накнаде у натури 8.000     8.000 

911 86 414 Социјална давања запосленима 250.000     250.000 

911 87 415 Накнаде трошкова за запослене 315.000     315.000 

911 88 416 Награде запосл. и остали посебни расходи 180.000     180.000 

911 89 421 Стални трошкови 4.183.000     4.183.000 

911 90 422 Трошкови путовања 430.000     430.000 

911 91 423 Услуге по уговору 1.137.000     1.137.000 

911 92 424 Специјализоване услуге 495.000     495.000 

911 93 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000     1.000.000 

911 94 426 Материјал 5.383.000     5.383.000 

911 95 465 Остале дотације и трансфери 1.800.000     1.800.000 

911 96 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 556.000     556.000 

911 97 511 Зграде и грађевински објекти 265.000     265.000 

911 98 512 Машине и опрема 560.000     560.000 

Укупно за функц.кл. 911 42.652.000 0 0 42.652.000 

Укупно за главу 3     ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА 42.652.000 0 0 42.652.000 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 364.560.000 0 0 364.560.000 

  .               

Раздео 5            ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

   

  

Програм 0602 

ПРОГРАМ 15 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  

  

 

ПА 0004 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Функц.кл. 330         

330 99 411 Плате додаци и накнаде запослених 1.102.000     1.102.000 

330 100 412 Социјални доприноси на терет послодавца 197.000     197.000 

330 101 465 Остале дотације и трансфери 131.000     131.000 

Укупно за функц.кл. 330 1.430.000 0 0 1.430.000 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 1.430.000 0 0 1.430.000 

УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 373.291.000 0 0 373.291.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА 

СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ ОВЕ ОДЛУКЕ 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 7. 

У складу са Законом о начину одређивања ма-

ксималног броја запослених у јавном сектору 

("Службени гласник РС" број 68/2015 81/2016) број 

запослених код корисника буџета не може прећи 

максималан број запослених на неодређено и 

одређено време и то: 

-  40 запослених у локалној администрацији на 

неодређено време 

-  8 запослених у локалној администрацији на 

одређено време 

-  23 запослених у предшколским установама на 

неодређено време 

-  5 запослених у предшколским установама на 

одређено време 

-  5 запослених у установама културе на неодре-

ђено време 

-  1 запослених у установама културе на одређено 

време 

У овој одлуци о буџету средства за плате се 

обезбеђују за број запослених из става 1.овог члана. 

Члан 8. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је Предсе-

дник општине  

Наредбодавац за извршење буџета је председник 

општине. 

Члан 9. 

Наредбодавац директних и индиректних кори-

сника буџетских средстава је функционер, односно 

лице које је одговорно за управљање средствима, 

преузимање обавеза, издавање налога за плаћање 

који се извршавају из средстава органа, као и за 

издавање налога за уплату средстава која припадају 

буџету.  

Члан 10. 

За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком, поред функционера 

односно руководилаца директних и индиректних 

корисника буџетских средстава, одговоран је и наче-

лник општинске управе.  

Члан 11. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је 

да редовно прати извршење буџета и најмање два 

пута годишње информише општинско веће, а обавезно 

у року од петнаетст дана по истеку шестомесечног, 

односно деветомесечног периода.  

Извештај садржи и одступање између усвојеног 

буџета и извршења и образложења великих одсту-

пања. 

Члан 12. 

Одлуку о промени апропријације и преносу 

апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са 

чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

општинско веће.  

Члан 13. 

Решење о употреби текуће буџетске и сталне 

буџетске резерве на предлог локалног органа управе 

надлежног за финансије доноси општинско веће.  

Члан 14. 

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 

чланом 64.Закона о буџетском систему доноси општи-

нско веће.  

Члан 15. 

Општинско веће одговорно је за спровођење 

фискалне политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и издацима на 

начин који је у складу са Законом о буџетском си-

стему. 

Овлашћује се председник општине да у складу са 

чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може 

поднети захтев министарству надлежном за послове 

финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 

утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат 

реализација јавних инвестиција. 

Члан 16. 

Новчана средства буџета општине, директних и 

индиректних корисника средстава тог буџета, као и 

других корисника јавних средстава који су укључени 

у консолидовани рачун трезора општине, воде се и 

депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Члан 17. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 

2019.години по посебном акту (решењу) које доноси 

председник општине, у оквиру следећих раздела: 

-  Раздео 4, позиција 28, економска класифи-

кација 481 - донације невладиним организацијама - у 

складу са  Правилником о критеријумима и поступку 

доделе средстава удружењима грађана, црквеним и 

верским заједницама за реализовање програма од 

јавног интереса за општину Коцељева, и раздео 3, 

позиција 11 по Закону о финансирању политичких 

активности. 

-  Раздео 4, подршка локалним спортским органи-

зацијама, удружењима и савезима, позиција 54, 

економска класификација 481 - донације невладиним 

организацијама у складу са Правилником о одобра-
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вању и финансирању програма којим се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Коцељева. 

Члан 18. 

У разделу 4 - Основно образовање, позиција 55, 

економска класификација 463 - донације и трансфери 

осталим нивоима власти у укупно планираним сре-

дствима од 20.000.000,00 динара планирана су и 

средства за јубиларне награде. 

У разделу 4 - Средња образовање, позиција 56, 

економска класификација 463 - донације и трансфери 

осталим нивоима власти у укупно планираним 

средствима од 9.600.000,00 динара планирана су и 

средства за јубиларне награде. 

Члан 19. 

Обавезе које преузимају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацијама које им је за ту намену овом Одлу-

ком одобрена и пренета. 

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. 

Корисници буџетских средставасу обавезни, да 

пре покретања поступка јавне набавке за преузи-

мање обавеза по уговору за капиталне пројекте 

прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

Корисник буџетских средстава, који одређени ра-

сход 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 2018. години у складу са 

одобреним апропријацијама у тој години, а неи-

звршене у току 2018.године, преносе се у 2019. 

годину и имају статус преузетих обавеза и изврша-

вају се на терет одобрених апропријација овом 

одлуком. 

Члан 20. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене искључиво на принципу гото-

винске основе са консолидованог рачуна трезора, 

осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен 

другачији модел. 

Члан 21. 

Корисници буџетских средстава преузимају оба-

везе само на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није другачије про-

писано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико 

нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 

3. Закона о буџетском систему. 

Члан 22. 

Корисници буџетски средстава приликом доде-

љивања уговора о набавци добара, пружању услуга 

или извођењу грађевинских радова, морају да по-

ступе у складу са прописима који уређују јавне 

набавке. 

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 

39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка 

чија је вредност дефинисана законом којим се уре-

ђује буџет Републике Србије за 2019.годину. 

Члан 23. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 

извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. Ако се у току године примања смање, издаци 

буџета извршаваће се по приоритетима и то: оба-

везе утврђене законским прописима на постојећем 

нивоу и минимални стални трошкови неопходни за 

несметано функционисање корисника буџетских 

средстава. 

Члан 24. 

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 ко-

мплетну документацију за плаћање (копије). 

Члан 25. 

Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати у 2019.години само у 

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, 

при чему су у складу са истим чланом Закона, пре-

дседник општине, односно лице које он овласти, 

одговорни за ефикасност и сигурност тог инвести-

рања. 

Члан 26. 

Корисник буџетских средстава не може без пре-

тходне сагласности председника општине, засновати 

радни однос са новим лицима до краја 2019.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. 

Члан 27. 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава, у 2019. години обрачунату исправку вре-

дности нефинансијске имовине исказују на терет 

капитала, односно не исказују расход амортизације и 

употребе средстава за рад.  
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Члан 28. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, 

који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, предсе-

дник општине може се задужити у складу са одре-

дбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени 

гласник РС", број 61/2005, 78/2011 и 68/2015)  

Члан 29. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 

извршења буџета до 31. децембра 2018. године, 

средства која нису утрошена за финансирање расхо-

да у 2018.години, која су овим корисницима пренета 

у складу са Одлуком о буџету општине Коцељева за 

2018.годину. 

Члан 30. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Коцељева 

из другог буџета (Републике, друге општине) опре-

деле актом наменска трансферна средства, укључујући 

и наменска трансферна средства за надокнаду 

штете услед елементарних непогода, као и у случају 

уговарања донације, чији износи нису могли бити 

познати у поступку доношења ове одлуке, орган 

управе надлежан за финансије на основу тог акта 

отвара одговарајуће апропријације за извршавање 

расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона 

о буџетском систему. 

Члан 31. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за 

реализацију обавеза других корисника јавних сре-

дстава, 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 уко-

лико тај план нису доставили Управи за трезор. 

Члан 32. 

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун 

и исплата божићних, годишњих и других врста на-

кнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним 

колективним уговорима, за директне и индиректне 

кориснике средстава буџета, осим јубиларних на-

града за запослене које су то право стекли у 2019. 

години. 

Члан 33. 

Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из дрзгих извора прихода 

и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- 

приходи из буџета), обавезе може преузимати само 

до нивоа остварења тих прихода или примања, 

уколико је ниво остварених прихода и примања мањи 

од одобрених апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у току 

године дође до умањења одобрених апропријација 

из разлога извршења принудне наплате, за износ 

умањења предузеће одговарајуће мере у циљу 

прилагођавања преузете обавезе тако што ће пре-

дложити умањење обавезе односно продужење 

уговорног рока, за плаћање или отказати уговор. 

Члан 34. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и услу-

ге корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржа-

вања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 

обавезе настале по основу сталних трошкова, тро-

шкова текућих поправки и одржавања, материјала, 

као и по основу капиталних издатака измире у року 

утврђеном законом који регулише рокове измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Члан 35. 

Ову Одлуку објавити у службеном листу општине 

и доставити Министарству надлежном за послове 

финансија. 

Члан 36. 

Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у службеном листу општине, а при-

мењиваће се од 1. јануара 2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 
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ПРИЛОГ 1. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА 

ПРОГРАМ / ПА /    

ПРОЈЕКАТ 
Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 

базној години 

2017. 

Очекивана 

вредност 

2018. 

Циљана 

вредност 

2019. 

Циљана 

вредност 

2020. 

Циљана 

вредност 

2021. 

Средства из 

буџета 

С
о

п
с
т
в

е
н

и
 и

 

д
р

у
ги

 

п
р

и
х
о

д
и

 

Укупна 

средства 

1-СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1001 

Просторни 

развој у складу 

са плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

938.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

ПА-0001 

ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

0001 

Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Усвојен просторни 

план општине 
938.000,00   1.500.000,00     1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

2-КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
1102 

Рационално 

снабдевање 

водом за пиће 

Специфична 

потрошња воде 

(литар/становник/

дан) 

13.490.000,00 17.600.000,00 36.950.000,00 35.750.000,00 35.750.000,00 36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 

ПА-0001 

УПРАВЉАЊЕ/О

ДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНИМ 

ОСВЕТЉЕЊЕМ 

0001 

Адекватно 

управљање 

јавним 

осветљењем 

Укупан замена 

број светиљки 

након пуцања 

лампи (на 

годишњој бази) 

8.825.000,00 11.700.000,00 10.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 

ПА-0002 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

0002 

Адекватан 

квалитет пру-

жених услуга 

уређења и 

одржавања 

јавних зелених 

површина 

Динамика 

уређенја јавних 

зелених површина 

2.100.000,00 3.200.000,00 6.100.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 

ПА-0003 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ НА  

0003 
Максимална 

могућа покри-

веност насеља и 

Степен 

покривености 

територије 

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 
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ПОВРШИНАМА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

терторије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавних 

површина 

услугама 

одржавања 

чистоће јавно-

прометних 

површина (број 

улица које се 

чисте у односу на 

укупан број улица 

у општини) 

ПА-0004 

ЗООХИГИЈЕНА 
0004 

Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

Број пријављених 

уједа од паса и 

мачака луталица 

од стране 

оштећених 

465.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

ПА-0005 

УРЕЂИВАЊЕ 

ОДРЖАВАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ 

ПИЈАЦА 

0005 

Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

уређивања, 

одржавања и 

коришћења 

пијаца 

Број опремљених 

пијачних местау 

односу на укупан 

бројпијачних 

места у складу са 

општинском 

одлуком 

    7.000.000,00     7.000.000,00   7.000.000,00 

ПА-0008 

УПРАВЉАЊЕ И 

СНАБДЕВАЊЕ 

ВОДОМ ЗА 

ПИЋЕ 

0008 

Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевањ

а 

Број кварова по км 

водоводне мреже 
0,00   10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 

3-ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

1501 

Повећање 

запослености на 

територији 

града/општине 

Број 

евидентираних 

незапослених 

лица на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних по 

полу и старости) 

2.559.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

ПА-0002  

МЕРЕ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗА-

ПОШЉАВАЊА 

0002 

Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 

политике 

запошљавања 

Број 

новозапослених 

кроз реализацију 

мера активне 

политике 

запошљавања 

2.559.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 
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5-ПОЉОПРИ-

ВРЕДА И 

РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

0101 

Раст 

производње и 

стабилност 

дохотка 

произвођача 

Удео 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава 

17.472.000,00 16.190.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 

ПА-0002 МЕРЕ 

ПОДРШКЕ 

РУРАЛНОМ 

РАЗВОЈУ 

0002 

Унапређење 

руралног 

развоја 

Број 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава који 

су корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан 

број пољопривре-

дних газдинстава 

7.705.000,00 6.440.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

ФЕСТИВАЛ 

ЗИМНИЦЕ 2019. 
0101-01 

Унапређење 

женског 

предузетништва 

у пољопривреди 

Број излагача 

(жена) на 

фестивалу 

9.767.000,00 9.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

6-ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0401 

Унапређење 

управљања 

отпадним 

водама 

Број становника 

прикључен на 

јавну канализацију 

у односу на укупан 

број становника 

400.000,00 6.800.000,00 19.562.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 19.562.000,00 0,00 19.562.000,00 

ПА-0004 

УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДНИМ 

ВОДАМА 

0004 

Максимална 

могућа покри-

веност корисника 

територије услу-

гама уклањања 

отпадних вода 

Проценат 

домаћинстава 

обухваћених 

услугхом у односу 

на укупан број 

домаћинстава 

0,00 6.800.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 

ПА-0005 

УПРАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ 

0001 

Спровођење 

редовних мере-

ња на територији 

општине и испу-

њење обавеза у 

складу са 

законима 

Број извршених 

контрола или 

надзора мера 

поступања са 

отпадом у складу 

са Законом о 

управљању 

отпадом 

400.000,00   1.562.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.562.000,00 0,00 1.562.000,00 
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7-ОРГАНИЗА-

ЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУ-

КТУРА 

0701 

Развијеност 

инфраструктуре 

у контексту 

доприноса 

социо еконо-

мском развоју 

Дужина изгра-

ђених саобра-

ћајница које су у 

надлежности гра-

да/општине (у км) 

109.172.000,00 116.900.000,00 102.500.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 

ПА-

0002УПРАВЉА

ЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТ

УРЕ 

0002 

Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и 

редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних 

путева 

109.172.000,00 116.900.000,00 102.500.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 

8-

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

2001 

Повећање 

обухвата деце 

предшколским 

образовањем и 

васпитањем 

Проценат  деце 

која су уписана у 

предшколске 

установе у односу 

на број деце у 

општини 

36.896.000,00 31.863.000,00 42.652.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 42.652.000,00 0,00 42.652.000,00 

ПА-0001 

ФУНКЦИОНИСА

ЊЕ И 

ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКО

Г ВАСПИТАЊА 

И 

ОБРАЗОВАЊА 

0001 

Обезбеђени 

адекватни 

услови за 

васпитно-

образовни рад 

са децом уз 

повећан обухват 

Просечан број 

деце по 

васпитачу/васпита

чици (јасле, 

предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм) 

36.896.000,00 31.863.000,00 42.652.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 42.652.000,00 0,00 42.652.000,00 

9-ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

И ВАСПИТАЊЕ 

2002 

Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце 

основним 

образовањем 

(разложено према 

полу) 

22.900.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

ПА-0001 

ФУНКЦИОНИСА

ЊЕ ОСНОВНИХ 

ШКОЛА 

0001 

Обезбеђени 

прописани усло-

ви за васпитно-

образовни рад 

са децом у осно-

вним школама 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

(разврстани по 

полу) 

22.900.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00   20.000.000,00 
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10-СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 

И ВАСПИТАЊЕ 

2003 

Унапређење 

доступности 

средњег 

образовања 

Проценат деце 

која се школују у 

средњим школама 

на основу 

индивидуалног 

образовног плана 

(ИОП2) у односу 

на укупан број 

деце 

12.000.000,00 12.000.000,00 9.600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 

ПА-0001 

ФУНКЦИОНИСА

ЊЕ СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 

0001 

Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно-

образовни рад у 

средњим 

школама и 

безбедно 

одвијање 

наставе 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

12.000.000,00 12.000.000,00 9.600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 

11-СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

0901 

Повећање 

доступности 

права и 

механизама 

социјалне 

заштите за жене 

у локалној 

заједници 

Број услуга 

намењених 

женама са 

искуством насиља 

у породици или 

партнерском 

односу 

11.642.000,00 14.870.000,00 23.960.000,00 13.250.000,00 13.450.000,00 23.960.000,00 0,00 23.960.000,00 

ПА-001 

ЈЕДНОКРАТНЕ 

ПОМОЋИ И 

ДРУГИ ОБЛИЦИ 

ПОМОЋИ 

0001 

Унапређење 

заштите 

сиромашних 

Број корисника 

једнократне 

новчане помоћи у 

односу на укупан 

број грађана 

2.851.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 

ПА-0002 

ПОРОДИЧНИ И 

ДОМСКИ 

СМЕШТАЈ, 

ПРИХВАТИЛИШ

ТА И ДРУГЕ 

ВРСТЕ 

СМЕШТАЈА 

0002 
Обезбеђење 

услуга смештаја 

Број корисника 

услуга смештаја 
1.595.000,00 360.000,00 11.400.000,00 400.000,00 400.000,00 11.400.000,00   11.400.000,00 
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ПА-0003 

ДНЕВНЕ 

УСЛУГЕ У 

ЗАЈЕДНИЦИ 

0003 

Унапређење 

доступности и 

ефикасности 

дневних услуга у 

заједници за 

стара лица 

Број програма које 

реализују ове 

организације 

  2.950.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00   1.250.000,00 

ПА-0005 

ПОДРШКА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА 

ЦРВЕНОГ 

КРСТА 

0005 

Социјално 

деловање-

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне помоћи 

лицима у 

невољи, 

развијањем 

соли-дарности 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

врста помоћи 

Број акција на 

прикупљању 

различитих врста 

помоћи 

1.251.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 

ПА-0006 

ПОДРШКА 

ДЕЦИ И 

ПОРОДИЦИ СА 

ДЕЦОМ 

0006 

Обезбеђивање 

финансијске 

подршке за децу 

и породицу 

Број деце која 

примају 

финансијску 

подршку у односу 

на укупан број 

деце у општини 

2.619.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

ПА-0008 

ПОДРШКА 

ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИ-

ТЕТОМ 

0008 

Обезбеђивање 

услуга соција-

лне заштите за 

старије и одра-

сле са 

инвалидитетом 

Број корисника 

услуга 
3.326.000,00 1.000.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 

12-

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

1801 

Унапређење 

здравља 

становништва 

Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

1.079.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.900.000,00 0,00 1.500.000,00 

ПА-0001 ФУ-

НКЦИОНИСАЊЕ 
0001 

Унапређење 

доступности, 

Проценат 

реализације 
794.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 
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УСТАНОВА 

ПРИМАРНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 

квалитета и 

ефикасности 

ПЗЗ 

планова 

инвестирања у 

објекте и опрему 

установа ПЗЗ 

ПА-0002 

МРТВОЗО-

РСТВО 

0002     285.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00   

13-РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИ-

САЊА 

1201 
Подстицање 

развоја културе 

Укупан број 

чланова 

удружења грађана 

из области 

културе 

4.781.000,00 7.698.000,00 9.575.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.575.000,00 0,00 9.575.000,00 

ПА-0001 

ФУНКЦИОНИ-

САЊЕ 

ЛОКАЛНИХ 

УСТАНОВА 

КУЛТУРЕ 

0001 

Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

Број запослених у 

установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у ЈЛС 

3.781.000,00 6.698.000,00 8.075.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.075.000,00   8.075.000,00 

ПА-0004 

ОСТВАРИВА-

ЊЕ И УНАПРЕ-

ЂЕЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ИНФО-

РМИСАЊА 

0004 

Повећана 

понуда квали-

тетних меди-

јских садржаја 

из области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Број програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурсима јавног 

информисања 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

14-РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

1301 

Обезбеђивање 

услова за 

бављење спо-

ртом свих грађа-

на и грађанки 

града/општине 

Број спортских 

организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

2.390.000,00 2.800.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

ПА-0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

0001 

Унапређење 

подршке лока-

лним спортским 

организацијама 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у обла-

сти спорта 

Број посебних 

програма 

спортских 

организација 

финансираних од 

стране општине 

2.390.000,00 2.800.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 
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15-ОПШТЕ 

ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

УПРАВЕ 

0602 

Одрживо 

управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у 

складу са 

надлежностима 

и пословима 

локалне 

самоуправе 

Однос броја 

запослених у 

граду/општини и 

законом утврђеног 

максималног броја 

запослених 

75.080.000,00 76.831.000,00 78.491.000,00 86.300.000,00 86.300.000,00 78.491.000,00 0,00 78.491.000,00 

ПА-0001 

ФУНКЦИОНИ-

САЊЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

И ГРАДСКИХ 

ОПШТИНА 

0001 
Функционисање 

управе 

Проценат 

решених 

предмета у 

календарској 

години (у 

законском року, 

ван законског 

рока) 

68.928.000,00 69.701.000,00 70.211.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 70.211.000,00   70.211.000,00 

ПА-0002 

ФУНКЦИОНИ-

САЊЕ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

0002 

Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

Број 

иницијатива/предл

ога месних 

заједница према 

општини у вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

3.016.000,00 3.050.000,00 50.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

 ПА-0004 

ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИ-

ЛАШТВО 

0004 

Заштита 

имовинских 

права и 

интереса 

општине 

Број решених 

предмета у односу 

на укупан број 

предмета на 

годишњем нивоу 

1.277.000,00 1.280.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00 

ПА-0009 

ТЕКУЋА 

БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 

0009     0,00   4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

ПА-0010 

СТАЛНА 

БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 

0010     800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 
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ПА-0014 

УПРАВЉАЊЕ У 

ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

0014 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система 

заштите и 

спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

других непогода 

Број 

идентификованих 

објеката критичне 

инфраструктуре 

1.059.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

16-ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

2101 

Ефикасно и 

ефективно 

функционисање 

органа поли-

тичког система 

локалне 

самоуправе 

  6.292.000,00 6.540.000,00 7.301.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.301.000,00 0,00 7.301.000,00 

ПА-0001 

ФУНКЦИОНИ-

САЊЕ 

СКУПШТИНЕ 

0001 

Функционисање 

локалне 

скупштине 

Број седница 

скупштине 
3.163.000,00 3.230.000,00 3.690.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.690.000,00 0,00 3.690.000,00 

ПА-0002 

ФУНКЦИОНИ-

САЊЕ 

ИЗВРШНИХ 

ОРГАНА 

0002 

Функционисање 

извршних 

органа 

Број усвојених 

аката 
3.129.000,00 3.310.000,00 3.611.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.611.000,00 0,00 3.611.000,00 

17-

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ 

И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

0501 

Смањење 

расхода за 

енергију 

Укупни расходи за 

набавку енергије 
0,00 0,00 1.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

ПА-0001 

ЕНЕРГЕТСКИ 

МЕНАЏМЕНТ 

0001 

Успостављање 

система 

енергетског 

менаџмента 

Постојање 

енергетског 

менаџера 

    1.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

У К У П Н О: 317.091.000,00 334.992.000,00 373.291.000,00 390.500.000,00 390.700.000,00 373.291.000,00 0,00 373.291.000,00 
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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском 

систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 

142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 

члана 36. Статута општине Коцељева (''Сл. лист 

Општине Коцељева'', бр. 27/2008), а на предлог Опш-

тинског већа, Скупштина општине Коцељева, на 

седници одржаној 21.12.2018. године донела је 

О Д Л У К У  

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Ангажује се екстерна ревизија за завршни рачун 

буџета општине Коцељева за 2018. годину, уз сагла-

сност Државне ревизорске институције у складу са 

чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему (''Сл. 

гласник РС'', 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017).  

Члан 2. 

Акт о сагласности Државне ревизорске институције 

из члана 1. саставни је део ове Одлуке. 

Члан 3. 

Сагласност из члана 2. ове Одлуке прибавиће 

Општинска управа Коцељева – Одељење за фина-

нсије и локалну пореску администрацију, после доно-

шења ове Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу Општине'', а при-

мењиваће се од дана добијања сагласности актом из 

члана 2. ове Одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

003 

На основу члана 59. Закона о локалној само-

управи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/14, 

101/16 и 47/2018) и члана 73. Статута општине 

Коцељева (''Службени лист Општине'', број 27/2008), 

Скупштина општине Коцељева, на седници одржаној 

дана 21.12.2018. године донела је:  

О Д Л У К У  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

КОЦЕЉЕВА 

Члан 1. 

У члану 23. Одлуке о Општинској управи Коцељева 

број 06-41 од 30.11.2018. године, после алинеје два, 

додаје се алинеја 3, која гласи: 

''- Одсек за јавне службе''.  

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

004 

На основу члана 32. став 1. тачкe 3. и 13. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 6. став 1. тачка 

3. и чланова 11, 15, 15a, 15б. и 15в. Закона о фина-

нсирању локалне самоуправе  (''Службени гласник 

РС'' број 62/06, 47/11, 93/2012, 99/13, 125/14, 95/15, 

91/16, 96/17 и 89/18) и члана 36. став 1. тачка 13. 

Статута општине Коцељева (''Сл.лист града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр. 

27/08), Скупштина општине Коцељева, на седници 

одржаној 21.12.2018. године донела  је: 

О Д Л У К У  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

Овом Одлуком на територији општине Коцељева 

уводе се локалне комуналне таксе за коришћење 

права, предмета и услуга. 

Тарифом локалних комуналних такси која чини 

саставни део ове Одлуке, утврђује се висина локалних 

комуналних такси по тарифним бројевима, роковима 

и начину плаћања. 

Члан 2. 

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник 

права, предметa или услугa за чије коришћење овом 

Одлуком je прописано плаћање локалне комуналне 

таксе. 
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Члан 3. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења 

права, предмета или услуга за чије коришћење је 

прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Члан 4. 

Таксена обавеза траје док траје коришћења права, 

предмета или услуга. 

Члан 5. 

Локалне комуналне таксе уводе се за : 

1. Истицање фирме на пословном простору;  

2. Коришћење рекламних паноа укључујући исти-

цање и исписивање фирме ван пословног простора 

на објектима и просторима који припадају јединици 

локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене по-

вршине, бандере и сл.);  

3. Држање моторних, друмских и прикључних во-

зила осим пољопривредних возила и машина; 

4. Коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословних просторија у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публи-

кација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности; 

5. Држање средстава за игру (,,забавне игре''); 

6. Коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге објекте привременог 

коришћења. 
Члан 6. 

Утврђивање и наплату локалних комуналних такси 

врше органи наведени у Тарифи локалних комуна-

лних такси. 

Уколико обвезник плаћања локалних комуналних 

такси из става 1. овог члана исте не плати, наплату 

ће извршити Oдељење за финансије и локалну 

пореску администрацију - Коцељева, у складу са 

Законом o пореском поступку и пореској админи-

страцији. 

Члан 7. 

Обвезник локалне комуналне таксе плаћа таксу у 

висини која је утврђена тарифом у време настанка 

обавеза плаћања. 

Члан 8. 

Наплаћена средства по овој Одлуци приходи су 

буџета општине Коцељева. 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о локалним комуналним таксама на тери-

торији општине Коцељева (“Службени лист града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", 

број 30/17 и 24/18). 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева", а 

примењује се од 01.01.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р.

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

За истицање фирме или назива на пословном простору плаћа се такса у годишњем износу и то: 

та
ч
ка

 

п
о
д
та

ч
кa

 

Делатност 

(шифра класификације делатности) 

Износ таксе 

у динарима 

1 А 

ДЕЛАТНОСТ БАНКАРСТВА 

(6419) 

Велика, средња, мала и микро правна лица и 

предузетници - њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

270.000,00 

2 А 

ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА 

(6511, 6512 и 6520) 

Предузетници, микро, мала, средња и велика правна 

лица, њихове експозитуре, филијале, представништва,  

радне јединице, пословне јединице или други облици 

преко којих обављају делатност  

27.000,00 

3 А 

ДЕЛАТНОСТ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И НАФТНИМ 

ДЕРИВАТИМА 

(4730, 4671, 4778,4799) 

Велика, средња, мала и микро правна лица и предузе-

тници њихове експозитуре, филијале, представништва,  

270.000,00 
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радне јединице, пословне јединице или други облици 

преко којих обављају делатност 

Бензинске и друге пумпе  

4 А 

ДЕЛАТНОСТ ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ 

ПРОИЗВОДИМА 

(1200,4635) 

Велика, средња, мала и микро правна лица и 

предузетници, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

54.000,00 

5. А 

ДЕЛАТНОСТ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА 

(5310, 5320) 

Велика, средња, мала  правна лица, њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност 

324.000,00 

5 Б 
Микро правна лица и предузетници који обављају 

делатност поштанских услуга  
27.000,00 

6 А 

ДЕЛАТНОСТ МОБИЛНИХ И ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА 

(61) 

Велика и средња правна лица - њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност   

135.000,00 

6 Б 

Мала  и микро правна лица и предузетници - њихове 

експозитуре, филијале, представништва, радне јединице, 

пословне јединице или други облици преко којих 

обављају делатност  

27.000,00 

6 В 

Продавнице мобилне телефоније које нуде и продају 

пакете ТФ услуга за правна лица из тачке 6 подтачке А 

ове тарифе. 

54.000,00 

7 А 

ДЕЛАТНОСТ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 

(351) 

Велика, средња, мала и микро правна лица и 

предузетници - њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

324.000,00 

8 А 

ДЕЛАТНОСТ 

(92) 

- казина 

- коцкања 

- клађења 

- бинго сале 

- коцкарских услуга 

Велика и средња правна лица, њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност  

54.000,00 

8 Б 

ДЕЛАТНОСТ 

- казина 

- коцкања 

- клађења 

- бинго сале 

- коцкарских услуга 

27.000,00 
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Мала и микро правна лица,  њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност и предузетници и њихови издвојени пословни 

простори 

9 А 

ДЕЛАТНОСТ НОЋНИХ БАРОВА 

(5630) 

Велика, средња и мала правна лица, њихове 

експозитуре, филијале, представништва, радне јединице, 

пословне јединице или други облици преко којих 

обављају делатност 

162.000,00 

9 Б 
Микро правна лица и предузетници и њихови издвојени 

пословни простори 
108.000,00 

10 А 

ДЕЛАТНОСТ ДИСКОТЕКА 

(9329) 

Велика, средња и мала правна лица, њихове 

експозитуре, филијале, представништва, радне јединице, 

пословне јединице или други облици преко којих 

обављају делатност 

162.000,00 

10 Б 

Микро правна лица и предузетници и њихови издвојени 

пословни простори 108.000,00 

11 А 

ДЕЛАТНОСТ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

И ПРЕРАДЕ РУДНОГ БЛАГА 

(Области: 05, 06, 07, 08, 09, 23) 

Велика правна лица, њихове радне или пословне  

јединице и погони: 

  - експлоатација шљунка, песка, глине и каолина, 

 - производња опеке и црепа од глине, 

 - прерада камена, 

 - вађење глине и каолина. 

162.000,00 

11 Б 

Средња правна лица, њихове радне или пословне  

јединице и погони: 

  - експлоатација шљунка, песка, глине и каолина, 

- производња опеке и црепа од глине,  

 - прерада камена,  

 - вађење глине и каолина. 

108.000,00 

11 В 

Мала и микро правна лица и предузетници ако имају 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара: 

  - експлоатација шљунка, песка, глине и каолина, 

 - производња опеке и црепа од глине, 

 - прерада камена, 

 - вађење глине и каолина. 

50.000,00 

12 А 

ДЕЛАТНОСТ КАБЛОВСКИХ ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ 

ПРОВАЈДЕРА 

Велика правна лица, њихове радне или пословне  

јединице. 

59.000,00 

12 Б 
Средња правна лица, њихове радне или пословне  

јединице. 
59.000,00 
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12 В 
Мала и микро правна лица и предузетници ако имају 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 
59.000,00 

13 А 

ДЕЛАТНОСТ ТРГОВИНЕ осим трговине нафтом и 

дериватима нафте и дуванским производима 

(област 45, 46, 47) 

Велика правна лица, њихове радне или пословне  

јединице и други облици преко којих обављају делатност: 

 - робне куће, 

 - самоуслуге, 

 - продавнице, 

 - киосци, 

 - маркети, 

 - стоваришта и магацини 

43.500,00 

13 Б 

Средња правна лица, њихове радне или пословне  

јединице и други облици преко којих обављају делатност: 

 - робне куће, 

 - самоуслуге, 

 - продавнице, 

 - киосци, 

 - маркети, 

 - стоваришта и магацини. 

37.500,00 

13 В 

Мала и микро правна лица и предузетници -  њихове 

радне или пословне  јединице и други облици преко којих 

обављају делатност ако имају годишњи приход преко 

50.000.000,00 динара: 

 - робне куће, 

 - самоуслуге, 

 - продавнице, 

 - киосци, 

 - маркети, 

 - стоваришта и магацини. 

35.000,00 

14 А 

ДЕЛАТНОСТ УГОСТИТЕЉСТВА 

УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 

(55,56) 

Велика правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

-хотели, мотели, ресторани и остали  угоститељски објекти 

43.500,00 

14 Б 

Средња правна лица њихове експозитуре,филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

-хотели, мотели, ресторани и остали угоститељски објекти 

26.500,00 

14 В 

Мала и микро правна лица и предузетници ако имају 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара. 

-хотели, мотели, ресторани и остали угоститељски објекти 
26.500,00 

15 А 

ДЕЛАТНОСТ ПОСЛОВАЊА НЕКРЕТНИНАМА, СТРУ-

ЧНЕ, ИНОВАТИВНЕ, ТЕХНИЧКЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ 

И ПОМОЋНЕ  И ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

(Сектор L, M, N, S – Област 68, 69,70,71,73,74, 77,79, 80, 

81, 82, 95 и 96) 

Велика правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

16.000,00 
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15 Б 

Средња правна лица њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 
16.000,00 

15 В 

Мала и микро правна лица њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност и предузетници ако имају годишњи приход 

преко 50.000.000,00 динара. 

13.400,00 

16 А 

ДЕЛАТНОСТ САОБРАЋАЈА  

Сектор H (49,50,51,52) 

Велика правна лица, њихова представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност 

32.000,00 

16 Б 

Средња правна лица, њихова представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност 
32.000,00 

16 В 

Мала и микро правна лица, њихова представништва, 

радне јединице, пословне јединице или други облици 

преко којих обављају делатност и предузетници ако имају 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара. 

32.000,00 

17 А 

ЗДРАВСТВЕНА И ВЕТЕРИНАРСКА ДЕЛАТНОСТ 

(Сектор Q – Област 86 и Сектор М – Област 75) 

Велика правна лица, њихова представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност 

26.500,00 

17 Б 

Средња правна лица, њихова представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност 
26.500,00 

17 В 

Мала  и микро правна лица, њихова представништва, 

радне јединице, пословне јединице или други облици 

преко којих обављају делатност и предузетници ако имају 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара. 

18.700,00 

18 А 

ДЕЛАТНОСТ 

ГРАЂЕВИНАРСТВА 

(Сектор F –  Области: 41,42,43) 

Велика правна лица, њихова представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност 

32.000,00 

18 Б 

Средња правна лица, њихова представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност 
32.000,00 

18 В 

Мала и микро правна лица, њихова представништва, 

радне јединице, пословне јединице или други облици 

преко којих обављају делатност и предузетници ако имају 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара. 

32.000,00 

19 А 

ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

( сектор Ц области 10-32 по класификацији 

делатности осим тачке 11 ове тарифе) 

Велика правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност    

160.000,00 
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19 Б 

Средња правна лица њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 
60.000,00 

19 В 

Мала и микро правна лица њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност и предузетници ако имају годишњи приход 

преко 50.000.000,00 динара. 

53.000,00 

20 А 

ДЕЛАТНОСТ ИНФОРМИСАЊА И КОМУНИКАЦИЈА  

(сектор Ј осим тачке 6 ове тарифе) 

 Велика правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

26.500,00 

20 Б 

Средња правна лица њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 
26.500,00 

20 В 

Мала и микро правна лица њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност и предузетници ако имају годишњи приход 

преко 50.000.000,00 динара. 

21.400,00 

21 А 

ФИНАНСИЈСКА ДЕЛАТНОСТ 

(Сектор К осим тачака 1 и 2 овеТарифе) 

Велика правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

106.000,00 

21 Б 

Средња правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 
106.000,00 

21 В 

Мала и микро правна лица, њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност и предузетници ако имају годишњи приход 

преко 50.000.000,00 динара 

50.000,00 

22 А 

ДЕЛАТНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА, УПРАВЉАЊА 

ОТПАДОМ и СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ 

(Сектор А и Е) 

Велика правна лица, њихова представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност 

53.000,00 

22 Б 

Средња правна лица, њихова представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност 

16.000,00 

22 В 

Мала и микро правна лица, њихова представништва, 

радне јединице, пословне јединице или други облици 

преко којих обављају делатност и предузетници ако имају 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара  

16.000,00 

23 A 

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Велика правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

16.000,00 
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23 Б 

Средња правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или 

други облици преко којих обављају делатност 

16.000,00 

23 В 

Мала и микро правна лица, њихове експозитуре, 

филијале, представништва, радне јединице, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају 

делатност и предузетници ако имају годишњи приход 

преко 50.000.000,00 динара 

16.000,00 

 

Наплату таксе из овог тарифног броја врши Оде-

љење за финансије и локалну пореску админи-

страцију - Коцељева у складу са Законом о пореском 

поступку и пореској администрацији. 

НАПОМЕНА: 

Обвезник таксе дужан је да најкасније до 01. 

марта текуће године, односно у року од 30 дана од 

дана почетка обављања делатности да поднесе 

пријаву Одељењу из става 2. о називу фирме, одлуку 

о разврставању, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство као и осталим подацима од значаја за 

одређивање висине таксе, ради доношења решења. 

Обвезник је дужан да Одељењу из става 2. овог 

члана, поднесе пријаву о свакој промени  од значаја 

за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана 

настанка промене. 

Протеком рока из става 1. и 2. ове напомене Оде-

љење надлежно за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода доноси решење о обавези пла-

ћања таксе по  службеној дужности. 

Под истакнутом фирмом, сматра се сваки иста-

кнути назив или име, које упућује на то да правно или 

физичко лице обавља делатност, без обзира где је 

фирма истакнута на пословном простору. 

Ако физичко лице поред претежне обавља и друге 

делатности таксу утврђену овим тарифним бројем 

плаћа у висини утврђеној за обављање претежне 

делатности. 

Плаћање таксе на истицање фирме ослобођено 

је за истицања назива државних органа, органа 

државне управе, културних, образовних, дечијих уста-

нова и установа за физичку културу. 

Правна лица која су у поступку стечаја, ликви-

дације и реструктурирања не плаћају комуналну 

таксу за истицање фирме. 

Обрачун таксе по одредбама овог тарифног броја 

врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 рата у 

висини од 1/12 годишњег износа таксе, и то тако да је 

обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у 

месецу за претходни месец, у свему према одре-

дбама Закона о пореском поступку и пореској адми-

нистрацији. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

ТАРИФНИ БРОЈ II 

Коришћење рекламних паноа, укључујући и исти-

цање и исписивање фирме ван пословног простора 

на објектима и просторима који припадају једи-

ници локалне самоуправе (коловози, тротоари, зе-

лене површине, бандере и сл.) 

1. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у СРЕДЊА пра-

вна лица,као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 

50.000.000 динара (осим предузетника и правних 

лица која обављају делатности: банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње цемента, пошта-

нских, мобилних и телефонских услуга, електропри-

вреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека): 

Дневно:  Максимално годишње:  

динара динара 

33,55  12.280,00  

2. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА  правна 

лица (осим предузетника и правних лица која оба-

вљају делатности: банкарства, осигурања имовине и 

лица, производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте, производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, мо-

билних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека): 

Дневно:  Максимално годишње:  

динара динара 

50,35 18.430,00 

3. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА, СРЕ-

ДЊА  и МАЛА правна лица, у смислу  закона којим се 

уређује рачуноводство и ПРЕДУЗЕТНИЦИ, а који 

обављају делатности: банкарства, осигурања имовине 

и лица, производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте, производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, мо-

билних и телефонских услуга, електропривреде, ка-
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зина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека: 

Дневно:  Максимално годишње:  

динара динара 

168,00 61.500,00  

Наплату таксе из овог тарифног броја врши 

Одељење за финансије и локалну пореску админи-

страцију - Коцељева у складу са Законом о пореском 

поступку и пореској администрацији. 

Рекламни панои су: 

А) огласни објекти (огласни стубови, панои или 

огласне табле, односно плакатна места), 

Б) наменски постављени конзолни панои над 

јавном површином, или слободно стојећи панои или 

експонати на објекту, или у простору са исписаним 

рекламним порукама у које спадају и транспарентне 

рекламе исписане на платну или сличном материјалу 

које се постављју изнад коловозних површина на 

висини од најмање 4,50 м од површине коловоза. 

Под истакнутом и исписаном фирмом, сматра се 

сваки истакнути, односно исписан назив или име на 

објекту и простору који припада општини и који  

упућује на то да правно и  физичко лице обавља 

делатност 

Обвезник таксе је лице из става 1. тачке 1, 2. и 3. 

тарифног броја 4. које поставља рекламни пано и 

истиче или исписује фирму ван пословног простора 

на објектима и просторима који припадају Општини.  

Таксу из тарифног става 2. ове одлуке не плаћају 

предузетници и мала правна лица (осим предузетника 

и правних лица који обављају делатности: банка-

рства, осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским производима, прои-

зводње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 

услуга, електропривреде, казина,коцкарница, кладио-

ница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека),а имају годишњи приход 

до 50.000.000,00 динара. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана 

пре дана почетка коришћења рекламних паноа или 

истицања и исписивања фирме ван пословног про-

стора, поднесе пријаву Одељењу из става 2. и 

достави податке од значаја за одређивање висине 

таксе, ради доношења решења, а исту су дужни 

уплатити у року од осам дана од дана пријема ре-

шења о утврђивању таксе. 

Када је за коришћење рекламних паноа и исти-

цање и исписивање фирме ван пословног простора 

потребно прибавити одобрење надлежног органа, 

Одељења за урбанизам, стамбене, комуналне и имо-

винско правне послове које издаје наведено одобрење 

примерак истог доставља Одељењу из става 2. 

Сваку промену која се тиче основа или висине 

обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан да 

пријави Одељењу из става 2. најкасније три дана пре 

дана настанка промене. 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за 

плакате хуманитарних, културних и спортских органи-

зација и установа чији је оснивач Општина Коцељева, 

као и за посмртне објаве и огласе. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ III 

Такса за држање моторних друмских и прикљу-

чних возила, осим пољопривредних возила и машина 

плаћа се годишње приликом регистрације возила и то:

1) за теретна возила   

- за камионе до 2 t носивости 1.730 

- за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.300 

- за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.020 

- за камионе преко 12 t носивости 5.740 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 570 

3) за путничка возила   

- до 1.150 cm³ 570 

- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ 1.140 

- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ 1.720 

- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ 2.300 

- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ 3.470 

- преко 3.000 cm³ 5.740 

4) за мотоцикле   

- до 125 cm³ 460 

- преко 125 cm³ до 250 cm³ 680 

- преко 250 cm³ до 500 cm³ 1.140 
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- преко 500 cm³ до 1.200 cm³ 1.390 

- преко 1.200 cm³ 1.720 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 50 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета 

  

- 1 t носивости 460 

- од 1 t до 5 t носивости 800 

- од 5 t до 10 t носивости 1.090 

- од 10 t до 12 t носивости 1.500 

- носивости преко 12 t 2.300 

7) за вучна возила (тегљаче)   

- чија је снага мотора до 66 киловата 1.720 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата 2.300 

- чија је снага мотора од 96-132 киловата 2.900 

- чија је снага мотора од 132-177 киловата 3.470 

- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.610 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела 

1.140 

Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју 

наплаћује надлежни орган МУП-а при регистровању 

возила. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ  IV 

Такса за држање средстава за игре на срећу 

плаћа се годишње и то : 

1.  за томболу  

а/ У Коцељеви и Драгињу ................. 57.800,00 дин. 

б/ У осталим насељеним 

местима .................................................. 30.000,00  дин. 

2. за билијар по сваком апарату ........ 3.500,00 дин. 

3. за стони фудбал .............................. 3.500,00 дин. 

4. За флипер ....................................... 3.500,00 дин. 

5. За покер и друге аутомате за 

игре на срећу по аутомату ..................... 12.000,00 дин. 

6. За спортске кладионице ............... 60.100,00 дин. 

Наплату таксе из овог тарифног броја врши 

Oдељење за финансије и локалну пореску админи-

страцију у Коцељеви у складу са Законом о пореском 

поступку и пореској администрацији. 

Средствима за игру, односно забавним играма 

сматрају се направе које се стављају у погон уз 

помоћ новца или жетона, у којима учесник не може 

остварити добитак у новцу, стварима, услугама или 

правима. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац сре-

дстава за игру. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана 

пре дана почетка држања средстава за игру поднесе 

пријаву Одељењу из става 2. и достави податке од 

значаја за одређивање висине таксе, ради доно-

шења решења, а исту су дужни уплатити у року од 

осам дана од дана пријема  решења о утврђивању 

таксе. 

Пријава садржи: 

- за правна лица: регистрован назив и седиште 

обвезника, ПИБ, број текућег рачуна, адресу, врсту, 

марку, тип и серијски број средства, време држања, 

датум почетка држања средстава, број дана у месецу 

у којима ће се држати средства за игру и све друге 

потребне податке за одређивање основа и висине 

таксе; 

- за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, 

ЈМБГ, адресу, врсту, марку, тип и серијски број средства, 

време држања, датум почетка држања средстава, 

број  дана у месецу у којима ће се држати средства 

за игру и све друге потребне податке за одређивање 

основа и висине таксе. 

Сваку промену која се тиче основа или висине 

обавезе из овог тарифног броја држалац је дужан да 

пријави Одељењу из става 2. овог тарифног броја.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 



Број 30 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 39 

 

 

005 

На oснoву члана 57. и 94. Закoна o прeвoзу 

путника у друмскoм саoбраћаjу (''Сл. гласник РС'', 

бр.68/15, 41/18, 44/18 и 83/18), члана 20. став 1. 

тачка 5. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 

17. став 1, тачка 5. и 13. Статута општине Коцељева 

(''Сл. гласник РС'', бр.27/08), на седници одржаној 

дана 21.12.2018. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОЦЕЉЕВА 

I - OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређује организација и 

начин обављањa такси превоза, посебни услови које 

треба да испуни превозник и карактеристике и 

обележја такси возила на територији општине 

Коцељева (у даљем тексту: Општина), као и надзор 

над применом ове одлуке. 

Члан 2. 

Такси превоз је домаћи јавни превоз путника који 

се обавља путничким возилом у складу са Закoном o 

прeвoзу путника у друмскoм саoбраћаjу (у даљем 

тексту: Закон) и овом одлуком. 

Такси превоз је јавни превоз који се обавља 

путничким возилом и за који се накнада обрачунава 

таксиметром. 

Члан 3. 

Оптималан број такси возила односно дозвољени 

број возила за обављање такси превоза на терито-

рији општине Коцељева се утврђује у складу са 

законом на тај начин што се број становника на 

територији општине Коцељева подели са 600, при 

чему се као број становника јединице локалне само-

управе узима податак Републичког завода за стати-

стику са последњег пописа становништва. 

II – ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 

Члан 4. 

Такси превозник је правно лице или предузетник 

чија је претежна делатност такси превоз, који је за 

обављање делатности такси превоза регистрован у 

Регистру привредних субјеката који води Агенција за 

привредне регистре и који има одобрење за оба-

вљање такси превоза на територији општине Коцељева 

издато од стране Општинске управе Коцељева – 

Одељења за привреду, пољопривреду, саобраћај и 

туризам које је надлежно за послове саобраћаја (у 

даљем тексту одељење за послове саобраћаја) и 

који испуњава услове у погледу седишта, возача, 

возила и пословног угледа. 

Члан 5. 

Такси превозник може да почне да обавља такси 

превоз у Општини када, поред Законом утврђених 

услова, испуни и посебне услове утврђене овом 

одлуком. 

Члан 6. 

Услов у погледу седишта испуњава привредно 

друштво ако има седиште на територији Општине 

Коцељева, која издаје одобрење из члана 4 ове 

Одлуке. 

У седишту се морају налазити пословне просто-

рије у којима се чувају основни пословни документи, 

посебно рачуноводствени документи, документи о 

људским ресурсима и други документи за обављање 

делатности такси превоза. 

Услов у погледу седишта испуњава предузетник 

ако на територији Општине има седиште и пребива-

лиште. 

Члан 7. 

Возач мора да испуњава следеће посебне 

услове: 

1. да поседује возачку дозволу ''Б'' категорије; 

2. да има звање возача путничког аутомобила 

трећег степена стручне спреме или звање возача 

аутобуса и теретног моторног возила четвртог сте-

пена стручне спреме или звање техничара друмског 

саобраћаја или звање возача специјалисте петог 

степена стручне спреме; 

3. да има радно искуство на пословима возача 

моторног возила од најмање 5 година; 

4.  да има уверење о здравственој способности 

за управљање моторним возилом које је прописима 

којима се уређује безбедност саобраћаја на путе-

вима утврђено за возача којима је управљање вози-

лом једно занимање.  

Возач не може бити лице које је осуђено на казну 

затвора дужу од две године за кривично дело против 

живота и тела, полне слободе, против безбедности 

јавног саобраћаја и јавног реда и мира, што се 

доказује уверењем које није старије од шест месеци 

(извод из казнене евиденције), као и да му није изре-

чена мера забране управљања моторним возилом 

„Б“ категорије, док траје изречена мера, што се до-

казује уверењем које није старије од шест месеци 

(извод из казнене евиденције и изводом из регистра 

санкција). 

Возач мора бити у радном односу код предузетника 

или привредног друштва, што се доказује пријавом 

на обавезно социјално осигурање (образац М). 

У предузетничкој радњи услове возача мора да 

испуњава предузетник. 

Члан 8. 

Такси возило је путничко возило намењено за 

обављање такси превоза које, поред општих услова 
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прописаних Законом, мора да испуњава и следеће 

посебне услове: 

1. да је путничко возило у власништву, односно 

лизингу привредног друштва или предузетника; 

2. да је регистровано за пет места за седење, 

укључујући и седиште за возача; 

3. да има најмање двоја врата са десне стране и 

управљач на левој страни; 

4. да има клима уређај који није накнадно уграђен; 

5. да размак осовина буде најмање 2.550мм и 

запремине корисног простора најмање 350л; 

6. да има уграђен исправан таксиметар који је 

подешен и оверен искључиво у складу са законом 

којим се уређује метрологија и да је износ утврђен 

радом таксиметра видљив кориснику услуге такси пре-

воза (у даљем тексту: путник); 

7. да је регистровано код надлежног органа у 

Коцељеви са издатим регистарским таблицама чија 

регистарска ознака садржи латинична слова ТX на 

задње две позиције; 

8. да на крову возила има такси таблу, која је са 

обе стране истог изгледа и постављена паралелно 

са ветробранским стаклом, са истакнутим називом 

''TAXI''; 

9. да има исправно грејање, вентилацију и уну-

трашње осветљење; 

10. да је уредно обојено, да се одржава у чистом 

стању и да је без оштећења; 

11. да има оверен важећи Ценовник постављен 

тако да његов садржај буде видљив путнику; 

12. да има на видном месту истакнуте такси до-

зволе од возила и возача; 

13. да има извршен редован шестомесечни техни-

чки преглед; 

14. да у возилу има исправан противпожарни апа-

рат са важећим роком употребе. 

Члан 9. 

Привредно друштво не испуњава услов посло-

вног угледа ако му је правоснажно изречена заштитна 

мера забране вршења делатности јавног превоза 

путника у друмском саобраћају прописана законом 

којим се уређују привредни преступи или законом 

којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера. 

Предузетник не испуњава услов пословног угледа 

ако му је правоснажно изречена заштитна мера 

забране вршења јавног превоза путника у друмском 

саобраћају прописана законом којим се уређују пре-

кршаји, док траје изречена мера. 

Привредно друштво или предузетник не испу-

њава услов пословног угледа ако има неизмирене 

обавезе по основу регистроване делатности. 

Физичко лице - предузетник 

Члан 10. 

Физичко лице може обављати такси превоз, као 

предузетник, ако, поред општих услова прописаних 

законом, испуњава и следеће посебне услове: 

5. да поседује возачку дозволу ''Б'' категорије; 

6. да има пребивалиште на територији општине 

Коцељева; 

7. да је регистровано за обављање делатности 

такси превоза у Регистру привредних субјеката и да 

је седиште предузетничке радње на територији 

општине Коцељева; 

8. да има звање возача путничког аутомобила 

трећег степена стручне спреме или звање возача 

аутобуса и теретног моторног возила четвртог сте-

пена стручне спреме или звање техничара друмског 

саобраћаја или звање возача специјалисте петог 

степена стручне спреме; 

9. да има радно искуство на пословима возача 

моторног возила од најмање 5 година; 

10. да је власник, односно прималац лизинга 

путничког возила којим обавља такси превоз; 

11. да није правноснажно осуђивано на казну 

затвора дужу од две године за кривично дело против 

живота и тела, полне слободе, против безбедности 

јавног саобраћаја и јавног реда и мира, што се 

доказује уверењем које није старије од шест месеци 

(извод из казнене евиденције); 

12. да му није изречена мера забране упра-

вљања моторним возилом „Б“ категорије, што се 

доказује уверењем које није старије од шест месеци 

(извод из казнене евиденције и изводом из регистра 

санкција); 

13. да му правноснажном судском одлуком није 

забрањено обављање вршења делатности јавног 

превоза путника у друмском саобраћају прописана 

законом којим се уређују прекршаји, док траје изре-

ена мера, што се доказује уверењем које није старије 

од шест месеци (извод из казнене евиденције и 

изводом из регистра санкција); 

14. да има пријаву на обавезно социјално оси-

гурање (образац М); 

15. да поседује важеће лекарско уверење за 

професионалне возаче о здравственој способности 

возача за управљање возилом којим се обавља 

такси превоз; 

16. да има важеће решење о прегледу такси 

возила; 

17. да је измирио пореске обавезе по основу реги-

строване делатности. 

Прималац лизинга мора бити уписан у 

саобраћајну дозволу као корисник путничког возила 

којим обавља такси превоз. 
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Правно лице 

Члан 11. 

За обављање такси превоза правно лице мора, 

поред општих услова прописаних законом, да испуни 

и следеће посебне услове: 

18. да је регистровано за обављање делатности 

такси превоза у Регистру привредних субјеката; 

19. да има седиште на територији општине 

Коцељева; 

20. да је власник, односно прималац лизинга 

путни-чког возила којим обавља такси превоз; 

21. да му правноснажном судском одлуком није 

забрањено обављање такси превоза, односно да му 

правноснажном пресудом о прекршају није изречена 

заштитна мера забране обављања такси превоза, 

док трају правне последице пресуде, односно мере, 

што се доказује уверењем које није старије од шест 

месеци (извод из казнене евиденције и изводом из 

регистра санкција); 

22. да му правноснажном судском одлуком није 

забрањено обављање вршења делатности јавног 

превоза путника у друмском саобраћају прописана 

законом којим се уређују прекршаји, док траје изре-

чена мера, што се доказује уверењем које није ста-

рије од шест месеци (извод из казнене евиденције и 

изводом из регистра санкција); 

23. да има уговор о раду са запосленим такси 

возачем; 

24. да има документ ПИО фонда да је такси возач 

пријављен на обавезно социјално осигурање, који 

није старији од 30 дана; 

25. да има важеће решење о прегледу такси 

возила; 

26. да је измирио пореске обавезе по основу реги-

строване делатности. 

Прималац лизинга мора бити уписан у саобра-

ћајну дозволу као корисник путничког возила којим 

обавља такси превоз. 

Члан 12. 

Такси возач је физичко лице које управља такси 

возилом и обавља такси превоз, као предузетник или 

као запослени код правног лица у складу са Законом 

и овом одлуком. 

Такси превозник мора имати закључен уговор о 

раду са возачем који управља такси возилом за које 

је такси превознику издата такси дозвола. 

Такси превозник мора пријавити возача, који 

управља такси возилом за које је такси превознику 

издата такси дозвола, у ПИО фонду на обавезно 

социјално осигурање. 

Одобрење за обављање такси превоза 

Члан 13. 

Захтев за издавање одобрења за обављање такси 

превоза подноси се Општинској управи Коцељева -

Одељењу за послове саобраћаја. 

Одељење за послове саобраћаја уколико постоји 

слободно место за такси возило у складу са чланом 

3. ове одлуке и ако привредно друштво и предузе-

тник испуњавају услове из члана 4. 5. 6. 7. и 8 став1. 

тачка 1-5 и члана 9. доноси решење којим се поте-

нцијалном такси превознику одобрава да обавља 

такси превоз на територији општине Коцељева. 

Привредно друштво и предузетник дужан је да у 

року од 40 дана од дана пријема одобрења пријави 

почетак обављања делатности органу надлежном за 

регистрацију привредних субјеката као и да општи-

нској управи Коцељева – одељењу за послове сао-

браћаја достави доказе о испуњености услова из 

члана 8. став 1. тачка 6-14 ове Одлуке. 

Против решења одељења за послове саобраћаја 

из става 2. овог члана може се изјавити жалба Општи-

нском већу Коцељева у року од 8 дана од дана 

достављања. 

Члан 14. 

Уз захтев за издавање Решења из члана 13 ове 

Одлуке подносилац захтева прилаже следећа 

документа: 

1. фотокопију личне карте; 

2. фотокопију решења Агенције за привредне 

регистре о регистрацији за обављање такси превоза, 

3. фотокопију потврде о извршеној регистрацији 

(ПИБ); 

4. фотокопију возачке дозволе; 

5. Доказ о стручној спреми; 

6. Потврда о радном искуству на пословима возача 

моторних возила од најмање 5 година; 

7. важеће лекарско уверење за професионалне 

возаче о здравственој способности; 

8. уверење да није правноснажно осуђиван на 

казну затвора дужу од две године за кривично дело 

против живота и тела, полне слободе, против безбе-

дности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, које 

није старије од шест месеци (извод из казнене еви-

денције); 

9. уверење да му није изречена мера забране 

управљања моторним возилом „Б“ категорије, које 

није старије од шест месеци (извод из казнене еви-

денције и извод из регистра санкција); 

10. уверење да му правноснажном судском одлу-

ком није забрањено обављање јавног превоза путника 

у друмском саобраћају прописана законом којим се 

уређују привредни преступи или законом којим се 

уређују прекршаји док траје изречена мера, које није 

старије од шест месеци (извод из казнене евиденције 

и извод из регистра санкција); 

11. Уверење Пореске управе о измиреним поре-

ским обавезама по основу регистроване делатности; 

12. Уверење Локалне пореске администарције о 

измиреним пореским обавезама по основу регистро-

ване делатности; 
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13. фотокопију саобраћајне дозволе или потврде 

о регистрацији путничког возила којим ће се оба-

вљати такси превоз; 

14. две фотографије формата 25mm х 35mm; 

15. доказ о уплати општинске административне 

таксе и накнаде за доношење решења. 

Члан 15. 

Општинска управа Коцељева-Одељење за послове 

саобраћаја на основу издатог одобрења из члана 13. 

Ове Одлуке издаје уверење које садржи марку, тип и 

број шасије возила, на основу кога се у складу са 

прописима којима се уређује безбедност саобраћаја 

на путевима издају регистарске таблице чија реги-

старска ознака садржи латинична слова TX на задње 

две позиције. 

Члан 16. 

Такси превозник који у року од 40 дана од дана 

пријема одобрења достави доказе о испуњености 

услова из члана 8. став 1. тачка 6-14 ове Одлуке 

Општинска управа Коцељева-Одељење за послове 

саобраћаја издаје такси дозволу за возача и такси 

дозволу за возило. 

Такси превозник има право да отпочне да обавља 

такси превоз на основу издатог одобрења после 

издавања дозвола из става 1. овог члана. 

III - ТАКСИ ИСПРАВЕ 

Решење о прегледу такси возила и такси до-

звола за возило 

Члан 17. 

Такси превозник може обављати такси превоз ако 

има важеће решење о прегледу такси возила којим 

обавља такси превоз. 

Одељење за послове саобраћаја Општинске 

управе Коцељева врши преглед такси возила. 

Службено лице Одељења за послове саобраћаја 

Општинске управе Коцељева приликом прегледа 

такси возила, проверава да ли возило испуњава услове 

из члана 8. став 1. тачка 6-14 ове одлуке и запи-

снички констатује утврђено чињенично стање. 

Ако службено лице Одељења за послове саобра-

ћаја Општинске управе Коцељева, приликом прегледа 

такси возила, утврди да такси возило испуњава услове 

из члана 8. став1. тачка 6-14 ове одлуке, Одељење 

надлежно за послове саобраћаја, доноси решење о 

прегледу такси возила, са роком важења од једне 

године. 

Одељење за послове саобраћаја доноси решење 

о прегледу такси возила посебно за свако путничко 

возило којим се обавља такси превоз. 

Ако службено лице Одељења за послове сао-

браћаја Општинске управе Коцељева, приликом 

прегледа такси возила, утврди да такси возило не 

испуњава услове из члана 8. став 1. тачка 6-14 ове 

одлуке у записнику са примедбама ће одредити рок 

за отклањање недостатака, који не може бити дужи 

од 15 дана. 

Одељење за послове саобраћаја одбија захтев за 

вршење прегледа такси возила ако такси превозник 

не отклони недостатке на возилу утврђене записни-

ком из става 6. овог члана у остављеном року. 

Против решења Одељења за послове саобраћаја 

из става 4. и става 7. овог члана може се изјавити 

жалба Општинском већу Коцељева у року од 8 дана 

од дана достављања. 

Члан 18. 

Решењем о прегледу такси возила Одељење за 

послове саобраћаја додељује такси превознику такси 

дозволу за возило. 

Одељење за послове саобраћаја додељује такси 

превознику такси дозволу посебно за свако путничко 

возило којим се обавља такси превоз. 

Такси дозвола за возило има исти рок важења 

као и решење о прегледу такси возила. 

Такси превозник не може обављати такси превоз 

возилом за које је истекла важност такси дозволе за 

возило. 

Члан 19. 

Такси дозвола за возило служи за идентифика-

цију путничког возила којим такси превозник обавља 

делатност такси превоза, и коју је исти дужан да 

покаже на захтев овлашћеног лица. 

Такси дозвола за возило мора бити постављена у 

возилу тако да њен садржај буде видљив путнику. 

Такси дозвола за возило садржи следеће податке: 

1. основни грб оштине Коцељева и натписи: 

''ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА'' и ''ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА 

ВОЗИЛО''; 

2. редни број; 

3. пословно име такси превозника; 

4. податке о такси возилу: регистарску ознаку, 

марку и тип такси возила; 

5. рок важења; 

6. датум издавања; 

7. печат и потпис овлашћеног лица. 

Члан 20. 

Преглед такси возила, из члана 18. став 2. ове 

одлуке, такси превозник врши у следећим случајевима: 

1. при подношењу захтева за обављање де-

латности такси превоза на територији општине 

Коцељева; 

2. пре истека рока важења решења о прегледу 

такси возила, најкасније даном истека његове 

важности, 

3. када врши замену возила којим, по важећем ре-

шењу о прегледу такси возила, обавља такси превоз и 



Број 30 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 43 

 

 

4. по позиву овлашћеног службеног лица Одељења 

за привреду, пољопривреду, саобраћај и туризам. 

Члан 21. 

Захтев за издавање решења о прегледу такси во-

зила такси превозник подноси. Одељењу за послове 

саобраћаја Општинске управе Коцељева. 

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац 

захтева прилаже следећа документа: 

1. фотокопију личне карте; 

2. фотокопију решења Агенције за привредне 

регистре о регистрацији за обављање такси превоза; 

3. фотокопију потврде о извршеној регистрацији 

(ПИБ); 

4. фотокопију саобраћајне дозволе или потврде о 

регистрацији путничког возила којим ће се оба-вљати 

такси превоз; 

5. фотокопију потврде о баждарењу таксиметра 

издату од овлашћеног сервисера; 

6. Уговор о пословно –техничкој сарадњи са пра-

вним лицем које издаје кровну ознаку која има 

инсталирано осветљење и садржи натпис TAXI ; 

7. оверен важећи Ценовник; 

8. доказ о извршеном редовном шестомесечном 

техничком прегледу; 

9. потврда о баждарењу противпожарног апарата са 

важећим роком употребе; 

10 доказ о уплати Општинске административне 

таксе и накнаде за доношење решења. 

Приликом подношења захтева за издавање ре-

шења о прегледу такси возила први пут, такси 

превозник уз захтев подноси и решење којим му је 

одељење за послове саобраћаја одобрило да се 

региструје за обављање делатности такси превоза у 

Регистру привредних субјеката који води Агенција за 

привредне регистре. 

Ако, у периоду важења решења о прегледу такси 

возила, такси превозник поднесе захтев за замену 

путничког возила којим обавља такси превоз, уколико 

возило, којим ће обављати такси превоз, испуњава 

услове из члана 8. ове одлуке, издаје се ново ре-

шење о прегледу такси возила са роком важности до 

датума до ког је важило решење о прегледу заме-

њеног такси возила. 

Такси дозвола за возача 

Члан 22. 

Одељење за послове саобраћаја доноси решење 

којим се одобрава да предузетник односно запосле-

но лице код такси превозника, који испуњава услове 

прописане Законом и овом одлуком, обавља послове 

такси возача и издаје такси дозволу за возача. 

Одељење за послове саобраћаја ће решењем 

одбити захтев да предузетник односно запослено 

лице код такси превозника, који не испуњава услове 

прописане Законом и овом одлуком, обавља послове 

такси возача. 

Решење и такси дозволу, из става 1. овог члана, 

одељење за послове саобраћаја доноси посебно за 

сваког такси возача. 

Решење и такси дозволу за запослено лице, из 

става 1. овог члана, Одељење за послове саобра-

ћаја доноси на одређено време, до истека уговора о 

раду, а најдуже на шест месеци од дана издавања. 

Такси возач не може обављати послове такси во-

зача ако је истекла важност такси дозволе за возача. 

Против решења одељења за послове саобраћаја 

из става 1. и става 2. овог члана може се изјавити 

жалба општинском већу Коцељева у року од 8 дана 

од дана достављања. 

Члан 23. 

Такси дозвола за возача је идентификациона 

исправа коју такси возач носи са собом приликом 

обављања делатности такси превоза и коју је дужан 

да покаже на захтев овлашћеног лица. 

Такси дозвола возача мора бити постављена у 

возилу тако њен садржај буде видљив путнику. 

Такси дозвола за возача садржи следеће 

податке: 

1. основни грб општине Коцељева и натписи: 

''ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА'' и ''ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА 

ВОЗАЧА''; 

2. редни број; 

3. пословно име такси превозника; 

4. име и презиме такси возача; 

5. статус такси возача – предузетник или запо-

слени; 

6. јединствени матични број грађана (ЈМБГ) такси 

возача; 

7. адресу; 

8. фотографију такси возача; 

9. рок важења; 

10. датум издавања; 

11. печат и потпис овлашћеног лица. 

Члан 24. 

Захтев за издавање решења, којим се одобрава 

да предузетник односно запослено лице код такси 

превозника обавља послове такси возача, подноси 

се Одељењу за послове саобраћаја. 

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац за-

хтева прилаже следећа документа: 

1. решење којим се такси превознику одобрава 

обављање такси превоза на територији општине 

Коцељева; 

2. фотокопију личне карте такси возача; 

3. фотокопију возачке дозволе такси возача; 
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4. уверење да није правноснажно осуђиван на 

казну затвора дужу од две године за кривично дело 

против живота и тела, полне слободе, против 

безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, 

које није старије од шест месеци (извод из казнене 

евиденције); 

5. уверење да му није изречена мера забране 

управљања моторним возилом „Б“ категорије, које 

није старије од шест месеци (извод из казнене еви-

денције и извод из регистра санкција); 

6. уверење да му правноснажном судском одлуком 

није забрањено обављање јавног превоза путника у 

друмском саобраћају прописана законом којим се 

уређују привредни преступи или законом којим се 

уређују прекршаји док траје изречена мера, које није 

старије од шест месеци (извод из казнене евиденције 

и извод из регистра санкција); 

7. фотокопију закљученог уговора о раду са такси 

возачем; 

8. важеће лекарско уверење за професионалне 

возаче о здравственој способности; 

9. фотокопију овереног и потписаног образца од 

стране овлашћеног лица ПИО фонда о поднетој 

пријави на обавезно социјално осигурање (образац 

М) и документ ПИО фонда да је такси возач прија-

вљен на обавезно социјално осигурање који није 

старији од 30 дана; 

10. две фотографије формата 25mm х 35mm; 

11. доказ о уплати локалне административне таксе 

и накнаде за доношење решења. 

Члан 25. 

Одељење за послове саобраћаја води регистар 

такси превозника, такси возача, такси возила и 

кровних ознака за свако возило за које је издата 

такси дозвола. 

Регистар из става 1 овог члана садржи: 

1. име и презиме предузетника, односно назив 

правног лица; 

2. пребивалиште, односно пословно седиште; 

3. матични број такси превозника; 

4. ПИБ такси превозника; 

5. број и датум издавања одобрења за обављање 

такси превоза; 

6. број и датум решења о прегледу такси возила; 

7. број и датум решења за такси возача; 

8. редни број такси дозволе за возило; 

9. марка, тип и регистарске ознаке такси возила; 

10. редни број такси дозволе за возача; 

11. име и презиме такси возача; 

12. јединствени матични број грађана (ЈМБГ) такси 

возача; 

13. адресу такси возача. 

Члан 26. 

Правно лице и предузетник су обавезни да: 

1. све измене података, на основу којих су донете 

такси дозвола за возило и такси дозвола возача, 

пријаве одељењу за послове саобраћаја одмах, а 

најкасније у року од 15 дана од дана промене 

података; 

2. у року од два дана, од дана подношења захтева 

Агенцији за привредне регистре о привременом пре-

киду обављања делатности такси превоза, одељењу 

за послове саобраћаја врате такси дозволе од 

возила и возача; 

3. у року од три дана, по правноснажности решења 

о брисању из Регистра привредних субјеката који 

води Агенција за привредне регистре донетом по 

сили закона, одељењу за послове саобраћаја врате 

такси дозволе од возила и возача; 

4. у року од три дана од правноснажности пре-

суде којом је такси возач осуђен на казну затвора 

дужу од две године за кривично дело против живота 

и тела, полне слободе, против безбедности јавног 

саобраћаја и јавног реда и мира, извести о томе 

одељење за послове саобраћаја; 

5. у року од три дана од правноснажности пре-

суде којом је такси превознику изречена мера забране 

управљања моторним возилом „Б“ категорије, изве-

сти о томе одељење за послове саобраћаја 

6. у року од три дана од правноснажности пре-

суде којом је такси превознику забрањено обављање 

вршења делатности јавног превоза путника у друмском 

саобраћају, извести о томе одељење за послове 

саобраћаја; 

Услови за престанак обављања такси превоза 

Члан 27. 

Такси превознику престаје важност одобрења за 

обављање такси превоза на територији општине 

Коцељева по сили закона у случају: 

1. брисањем привредног друштва и предузетника 

из регистра привредних субјеката; 

2. променом седишта привредног друштва, одно-

сно седишта или пребивалишта предузетника на 

територију друге јединице локалне самоуправе; 

3. правоснажношћу одлуке којом је привредном 

друштву изречена заштитна мера забране вршења 

делатности јавног превоза путника у друмском сао-

браћају прописана законом којим се уређују привредни 

преступи или законом којим се уређују прекршаји; 

4. правоснажношћу одлуке којом је привредном 

друштву изречена заштитна мера забране вршења 

делатности јавног превоза путника у друмском сао-

браћају прописана законом којим се уређују прекршаји; 

Такси превознику престаје важност одобрења за 

обављање такси превоза на територији општине 

Коцељева и у случају: 
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1. ако престану да постоје услови из члана 10, 

односно члана 11. ове одлуке; 

2. ако једном годишње не изврши преглед такси 

возила, најкасније даном истека важности Решења о 

прегледу такси возила; 

3. ако је такси превозник отуђио такси возило; 

4. ако такси превозник није регистровао такси 

возило код надлежног органа у Коцељеви; 

У случају из става 1. и 2.овог члана одељење за 

послове саобраћаја доноси решење о престанку 

важности решења из члана 14. став 2. ове одлуке и 

исто доставља Агенцији за привредне регистре. 

IV– ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

Члан 28. 

Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној 

или другој посебно уређеној површини које је одре-

ђено и уређено за пристајање такси возила, чекање 

и пријем путника. 

Такси стајалиште је обележено жутом бојом, а на 

почетку и крају стајалишта жутом бојом је исписан 

назив ''ТAXI''. 

Такси стајалиште се обележава вертикалним сао-

браћајним знаком: ''Такси стајалиште''. 

Члан 29. 

Одељење за грађевинско земљиште и инфра-

структуру општинске управе Коцељева се стара о 

постављању и одржавању вертикалне и хоризонталне 

саобраћајне сигнализације на такси стајалиштима, 

као и о одржавању такси стајалишта. 

Члан 30. 

На такси стајалишту такси возила се постављају 

према реду доласка у границама обележеног такси 

стајалишта и на начин како је дефинисано хоризо-

нталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 

На такси стајалишту могу се заустављати и 

паркирати само возила која имају важећу такси 

дозволу за возило и која су обележена у складу са 

овом одлуком (такси табла и др.). 

За време коришћења стајалишта такси возач је 

обавезан да буде у свом такси возилу или да остане 

поред возила. 

V – НАЧИН РАДА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА 

Члан 31. 

Такси возач може такси превоз да започне: 

1. са такси стајалишта, 

2. на радио/телефонски позив или 

3. ако је такси возило слободно и у покрету, на 

одговарајући знак путника. 

Члан 32. 

Такси превозник који обавља делатност такси 

превоза путника чека на такси стајалишту. 

По позиву такси превозник може да чека путника 

ван такси стајалишта. 

Члан 33. 

Такси возач који је први на реду на такси стаја-

лишту дужан је да на захтев путника обави вожњу. 

Путник може да користи такси возило по свом 

избору. 

Члан 34. 

Такси возач је обавезан да прими у возило сваког 

путника у границама расположивих седишта, као и 

лични пртљаг путника у границама величине и носи-

вости простора за пртљаг. 

Такси возач може одбити захтев за превозом ако 

оцени да је пртљаг путника такав да може да оштети 

или упрља пртљажни простор, као и у случају када је 

пртљаг кабаст или тежак и не може да стане у 

пртљажни простор, односно може изазвати преопте-

рећење такси возила.  

Под пртљагом сматра се кофер, путна торба, 

кофа, склопива инвалидска колица за бебе, спортска 

опрема и друге ствари чије димензије су веће од 

40x20x55cm, односно масе веће од 8 кг. Под ручним 

пртљагом сматра се женска ташна, актн ташна, 

преносиви рачунар, кишобран, фотоапарат, штап за 

помоћ при кретању, штаке и сличне ствари које 

путник сам чува, носи са собом и уноси у такси 

возило у простор за путнике. 

Члан 35. 

У возилу којим се обавља такси превоз, ако 

посебним прописима није другачије уређено, не могу 

се превозити: 

1. деца испод шест година старости без пуноле-

тног пратиоца; 

2. лица оболела од заразних болести; 

3. алкохолисана лица која узнемиравају друге 

путнике и ометају такси возача; 

4. животиње; 

5. посмртни остаци; 

6. експлозиви, лако запаљиве, отровне, радиоа-

ктивне, нагризајуће материје, органски пероксиди и 

друге материје које због својих особина могу бити 

опасне по безбедност и здравље људи или могу 

нанети другу штету. 

Члан 36. 

Такси возач је обавезан да по уласку путника у 

возило укључи таксиметар, а да га искључи одмах 

након завршетка вожње. 

Уколико такси возач није укључио таксиметар, 

путник није дужан да плати услугу превоза. 

Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику 

услуге такси превоза за обављени превоз који 

садржи назив и седиште такси превозника, датум, 

релацију или километражу и цену превоза. 



Страна 46 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 30 

 

 

Члан 37. 

Такси возач је обавезан да се за време оба-

вљања такси превоза према путницима опходи са 

пажњом и поштовањем. 

Такси возач не сме да пуши у возилу за време 

вожње. 

Члан 38. 

Такси возач је дужан да путника превезе најкра-

ћим путем до места опредељења или путем који му 

путник одреди, а у складу са важећим режимом саоб-

раћаја. 

Члан 39. 

Такси возач може у току превоза, уз сагласност 

или на захтев путника, да прими у возило и друга 

лица. 

Када путник, који је примљен у току превоза настави 

да користи такси возило, место изласка претходног 

путника сматра се местом са кога је такси возач 

започео нови такси превоз. 

Члан 40. 

У случају немогућности да заврши започети пре-

воз, такси возачу припада накнада у висини износа 

који у моменту прекида такси превоза покаже 

таксиметар, осим у случају квара возила када му 

иста не припада. 

У случају квара возила, такси возач је дужан да 

путнику обезбеди наставак започетог превоза другим 

такси возилом. 

Члан 41. 

У такси возилу којим се обавља такси превоз 

мора се налазити: 

1. важеће решење да је такси превозник реги-

строван за обављање делатности такси превоза у 

Регистру привредних субјеката који води Агенција за 

привредне регистре; 

2. важеће решење којим се такси превознику одо-

брава обављање такси превоза на територији општине 

Коцељева; 

3. важеће решење о прегледу такси возила којим 

се обавља такси превоз; 

4. важеће решење којим се одобрава да, возач 

који управља такси возилом, обавља послове такси 

возача; 

5. важећа такси дозволу за возило; 

6. важећа такси дозволу за возача; 

7. уговор о раду такси возача са такси прево-

зником; 

8. потврда ПИО фонда о обавезном осигурању 

такси возача - за запослено лице, која није старија од 

30 дана; 

9. оверен Ценовник; 

10. доказ о осигурању путника у јавном превозу 

од последица несрећног случаја; 

11. обавештење општинске управе Коцељева о 

броју телефона на који корисник такси превоза може 

изјавити притужбе на пружену такси услугу; 

12. сагласност одељења за послове саобраћаја 

које се даје правном лицу које издаје кровну ознаку 

такси превознику; 

13. потврда о баждареном таксиметру; 

14. потврда о баждареном противпожарном апарату.  

Члан 42. 

У току обављања такси превоза на крову такси 

возила мора бити истакнута такси табла која на 

предњој и задњој страни има истакнит назив ''TAXI''. 

Кровна ознака мора бити осветљена увек када је 

возило слободно. 

Уколико такси возач возило користи за сопствене 

потребе, тј. не обавља делатност такси превоза, 

дужан је да такси таблу уклони са возила. 

Члан 43. 

На такси стајалиштима, намењеним за градски и 

приградски превоз путника, забрањено је заустављање 

и паркирање такси возила. 

VI – ЦЕНА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 44. 

Цена за обављање такси превоза утврђује се у 

оквиру такси тарифе.  

Такси тарифа је скуп јединичних цена за: 

- старт; 

- пређени километар; 

- време чекања; 

- долазак на адресу по позиву и 

- превоз пртљага по комаду. 

Такси тарифа из става 2. овог члана примењује 

се у зависности од: 

- доба дана или ноћи, 

- од дана у недељи (радни дан, недеља или 

државни празник), 

- подручја на ком се превоз обавља и др. 

Висину јединичних цена из става 2. овог члана 

утврђује Општинско веће Коцељева решењем на 

предлог одељења за послове саобраћаја. 

Цена за обављање такси превоза из става 4. овог 

члана је економски најнижа цена у оквиру такси 

тарифе по којој се такси превоз мора обављати на 

територији општине Коцељева. 

Сви попусти и умањења цена у оквиру такси 

тарифе по којој се такси превоз мора обављати на 

територији општине Коцељева не смеју бити нижи од 

економски најниже цене коју је утврдило Општинско 

веће Коцељева. 
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Члан 45. 

Такси превозник је дужан да донесе Ценовник, у 

складу са ценом из члана 44. став 3. ове одлуке, који 

оверава одељење за послове саобраћаја. 

Таксиметар мора бити подешен у складу са 

Ценовником из става 1. овог члана. 

Такси возач је дужан да наплати услугу превоза у 

износу који покаже таксиметар и за обављени превоз 

путнику изда рачун. 

Рачун из става 3. овог члана садржи: 

- датум; 

- релацију или километражу; 

- цену превоза; 

- потпис и 

- печат превозника. 

VII – НАДЗОР 

Члан 46. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 

обавља општинска управа Коцељева, преко Службе 

за инспекцијске послове – комуналног инспектора и 

инспектора за путеве. 

Члан 47. 

Комунални инспектор и инспектор за путеве у 

вршењу инспекцијског надзора су дужни да контро-

лишу: 

1. да ли се у такси возилу налазе све такси испра-

ве у складу са одредбама ове одлуке; 

2. да ли су такси исправе важеће; 

3. да ли такси возило испуњава услове из члана 

8. ове одлуке; 

4. начин обављања такси превоза; 

5. усаглашеност ценовника са таксиметром и по-

тврдом о баждарењу таксиметра; 

6. уговор о раду такси возача и и документ ПИО 

фонда о пријави такси возача на обавезно социјално 

осигурање. 

Комунални инспектор и инспектор за путеве у 

вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове 

одлуке имају овлашћења републичког инспектора за 

друмски саобраћај. 

Члан 48. 

Предузетник, правно лице и такси возач су дужни 

да комуналном инспектору и инспектору за путеве 

омогуће несметано вршење послова надзора, ставе 

на увид сва потребна документа, да у року који 

комунални и инспектор за путеве одреди, доставе 

потребну документацију и поступе по њиховом налогу. 

Члан 49. 

Комунални инспектор и инспектор за путеве су у 

вршењу послова инспекцијског надзора, из члана 47. 

ове одлуке, дужни и овлашћени да одузму такси до-

зволу за возило од такси превозника уколико исти 

обавља такси превоз на територији општине Коцељева, 

а нема важеће решење о прегледу такси возила. 

Уколико у року од 15 дана од дана одузимања 

такси дозволе за возило такси превозник достави 

важеће решење о прегледу такси возила, комунални 

инспектор или инспектор за путеве ће истом вратити 

одузету такси дозволу за возило. 

Уколико у року од 15 дана од дана одузимања 

такси дозволе за возило такси превозник не достави 

важеће решење о прегледу такси возила, комунални 

инспектор или инспектор за путеве ће одузету такси 

дозволу за возило доставити одељењу за послове 

саобраћаја ради доношења решења о престанку 

важности одобрења за обављање такси превоза на 

територији општине Коцељева. 

VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 50. 

Новчаном казном од 25.000 до 500.000 динара 

казниће се, за прекршај, правно лице ако: 

1. такси превозник нема закључен уговор о раду 

са возачем који управља такси возилом за које је 

такси превознику издата такси дозвола (члан 12. став 

2. ове одлуке); 

2. такси превозник није пријавио возача, који 

управља такси возилом за које је такси превознику 

издата такси дозвола, у ПИО фонду на обавезно 

социјално осигурање (члан 12. став 3. ове одлуке); 

3. такси возило нема исправно грејање, вентила-

цију и унутрашње осветљење (члан 8. став 1. тачка 

9. ове одлуке); 

4. такси возило није уредно обојено, неодржава 

се у чистом стању или је са оштећењима (члан 8. 

став 1. тачка 10. ове одлуке); 

5. у такси возилу нема оверен важећи Ценовник 

(члан 8. став 1. тачка 11. ове одлуке); 

6. такси возило нема извршен редован шестоме-

сечни технички преглед (члан 8. став 1. тачка 13. ове 

одлуке); 

7. у такси возилу нема исправан противпожарни 

апарат са важећим роком употребе (члан 8. став 1. 

тачка 14. ове одлуке); 

8. такси превозник обавља такси превоз а нема 

важеће решење о прегледу такси возила којим обавља 

такси превоз (члан 17. став 1. ове одлуке); 

9. такси превозник обавља такси превоз возилом 

за које је истекла важност такси дозволе за возило 

(члан 18. став 4. ове одлуке); 

10. такси дозвола за возило је постављена у 

возилу тако да њен садржај није видљив путнику 

(члан 19. став 2. ове одлуке); 

11. такси превозник обавља такси превоз а нема 

важеће решење којим му се одобрава обављање 
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такси превоза на територији општине Коцељева 

(члан 13. став 2. ове одлуке); 

12. ако је такси возачу истекла важност такси до-

зволе за возача (члан 22. став 5. ове одлуке); 

13. такси дозволу за возача такси возач не носи 

са собом приликом обављања делатности такси 

превоза или исту није показао на захтев овлашћеног 

лица (члан 23. став 1. ове одлуке); 

14. такси дозвола возача је постављена у возилу 

тако да њен садржај није видљив путнику (члан 23. 

став 2. ове одлуке); 

15. све измене података, на основу којих су донете 

такси дозвола за возило и такси дозвола возача, не 

пријави одељењу за послове саобраћаја одмах, а 

најкасније у року од 15 дана од дана промене по-

датака (члан 26. став 1. тачка 1. ове одлуке); 

16. у року од два дана, од дана подношења захтева 

о привременом прекиду обављања делатности у 

Регистру привредних субјеката који води Агенција за 

привредне регистре, одељењу за послове саобра-

ћаја не врати такси дозволе од возила и возача (члан 

26. став 1. тачка 2. ове одлуке); 

17. у року од три дана, по правноснажности 

решења о брисању из Регистра привредних субјеката 

који води Агенција за привредне регистре донетом по 

сили закона, одељењу за послове саобраћаја не 

врати такси дозволе од возила и возача (члан 26. 

став 1. тачка 3. ове одлуке); 

18. у року од три дана од правноснажности пре-

суде којом је такси возач осуђен на казну затвора 

дужу од две године за кривично дело против живота 

и тела, полне слободе, против безбедности јавног 

саобраћаја и јавног реда и мира, не извести о томе 

одељење за послове саобраћаја (члан 26. став 1. 

тачка 4. ове одлуке); 

19. у року од три дана од правноснажности пре-

суде којом је такси превознику изречена мера забране 

управљања моторним возилом „Б“ категорије, не 

извести о томе одељење за послове саобраћаја 

(члан 26. став 1. тачка 5. ове одлуке); 

20. у року од три дана од правноснажности пре-

суде којом је такси превознику забрањено обављање 

вршења делатности јавног превоза путника у дру-

мскомсаобраћају, не извести о томе одељење за 

послове саобраћаја (члан 26. став 1. тачка 6. ове 

одлуке); 

21. на такси стајалишту такси возило не постави 

према реду доласка у границама обележеног такси 

стајалишта и/или на начин како је дефинисано хори-

зонталном и вертикалном саобраћајном сигнализа-

цијом (члан 30. став 1. ове одлуке); 

22. на такси стајалишту заустави или паркира 

такси возило која нема важећу такси дозволу за 

возило и/или које није обележено у складу са овом 

одлуком (такси табла и др.) (члан 30. став 2. ове 

одлуке); 

23. за време коришћења такси стајалишта такси 

возач није у свом такси возилу и/или није поред 

возила (члан 30. став 3. ове одлуке); 

24. такси возач који је први на реду на такси ста-

јалишту на захтев путника не обави вожњу (члан 33. 

став 1. ове одлуке); 

25. такси возач не прими у возило сваког путника 

у границама расположивих седишта и лични пртљаг 

путника у границама величине и носивости простора 

за пртљаг (члан 34. став 1. ове одлуке); 

26. поступи супротно одредбама члана 35. ове 

Одлуке; 

27. такси возач по уласку путника у возило не укљу-

чи таксиметар (члан 36. став 1. ове одлуке); 

28. такси возач се за време обављања такси пре-

воза према путницима не опходи са пажњом и 

поштовањем (члан 37. став 1.ове одлуке); 

29. такси возач пуши у возилу за време вожње 

(члан 37. став 2. ове одлуке); 

30. такси возач путника не превезе најкраћим 

путем до места опредељења или путем који му путник 

одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја 

(члан 38. ове одлуке); 

31. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

важеће решење да је такси превозник регистрован за 

обављање делатности такси превоза у Регистру 

привредних субјеката који води Агенција за привре-

дне регистре (члан 41. став 1. тачка 1. ове одлуке); 

32. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

важеће решење којим се такси превознику одобрава 

обављање такси превоза на територији општине 

Коцељева (члан 41. став 1. тачка 2. ове одлуке); 

33. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

важеће решење о прегледу такси возила којим се 

обавља такси превоз (члан 41. став 1. тачка 3. ове 

одлуке); 

34. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

важеће решење којим се одобрава да, возач који 

управља такси возилом, обавља послове такси возача 

(члан 41. став 1. тачка 4. ове одлуке); 

35. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

важећу такси дозволу за возило (члан 41. став 1. 

тачка 5. ове одлуке); 

36. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

важећу такси дозволу за возача (члан 41. став 1. 

тачка 6. ове одлуке); 

37. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

уговор о раду такси возача са такси превозником 

(члан 41. став 1. тачка 7. ове одлуке); 

38. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

потврду ПИО фонда о обавезном осигурању такси 

возача - за запослено лице, која није старија од 30 

дана (члан 41. став 1. тачка 8. ове одлуке); 

39. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

оверен Ценовник (члан 41. став 1. тачка 9. ове одлуке); 
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40. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

доказ о осигурању путника у јавном превозу од по-

следица несрећног случаја (члан 41. став 1. тачка 10. 

ове одлуке); 

41. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

акт –обавештење општинске управе Коцељева о 

броју телефона на који корисник такси превоза може 

изјавиоти притужбе на пружену такси услугу (члан 41. 

став 1. тачка 11. ове одлуке); 

42. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

сагласност одељења за послове саобраћаја које се 

даје правном лицу које издаје кровну ознаку такси 

превознику (члан 41. став 1. тачка 12. ове одлуке); 

43. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

потврду о баждареном таксиметру (члан 41. став 1. 

тачка 13. ове одлуке); 

44. у такси возилу којим обавља такси превоз нема 

потврду о баждареном против пожарном апарату 

(члан 41. став 1. тачка 14. ове одлуке); 

45. кровна ознака и светлећа табла нису осветљене 

када је возило слободно (члан 42. став 2. ове одлуке); 

46. на такси стајалиштима, намењеним за градски 

и приградски превоз путника, зауставља или паркира 

такси возила (члан 43. ове одлуке); 

47. таксиметар није подешен у складу са Цено-

вником из члана 45 став 1. ове одлуке (члан 45. став 

2. ове одлуке) 

48. комуналном инспектору и инспектору за путеве 

не омогући несметано вршење послова надзора или 

не стави на увид сва потребна документа или у року 

који комунални инспектор или инспектор за путеве 

одреди не достави потребну документацију или не 

поступи по комуналног инспектора или инспектора за 

путеве. (члан 49. ове одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

5.000 до 75.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
предузетник новчаном казном од 10.000 до 250.000 
динара. 

Члан 51. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 
75.000,00 динара казниће се физичко лице које 
обавља такси превоз, а нема важеће решење којим 
се одобрава обављање такси превоза на територији 
општине Коцељева. 

I - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 52. 

Такси превозници који на дан ступања на снагу 

ове Одлуке обављају такси превоз дужни су да своје 

пословање ускладе са Законом о превозу путника у 

друмском саобраћају и одредбама ове Одлуке најка-

сније до 06.11.2019. године, с тим што је рок за ускла-

ђивање пословања у погледу услова из члана 8. став 

1, тачка 4. и 5. најкасније до 06.11.2020. године. 

Члан 53. 

Такси возач који на дан ступања на снагу ове Одлу-

ке има статус такси возача, сматра се да испуњава 

услове из члана 7. став 1. тачка 1.-3. ове Одлуке. 

Члан 54. 

Возила такси превозника који на дан ступања на 

снагу ове Одлуке имају статус такси возила сматра 

се да испуњавају услов у погледу броја возила у 

оквиру дозвољеног броја. 

Члан 55. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важе 

одредбе чланова 49.-70. и члана 77. Одлуке о јавном 

превозу (''Службени лист општине Коцељева'', бр. 

26/15). 

Члан 56. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 
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На основу чланова 76. и 77. Закона о запосле-

нима у аутономним покрајинама и јединицама лока-

лне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 

21/2016) и члана 36. став 1. тачке 6. и 21. Статута 

општине Коцељева (''Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр.27/08), Ску-

пштина општине Коцељева на седници одржаној 

21.12.2018. године, донела је: 

К А Д Р О В С К И  П Л А Н  

ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Приказ за 2018. годину 

 

Општинска управа Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 
1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II група 0 радно место 0 службеник 
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Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 8 8 

Саветник 4 4 

Млађи саветник 3 3 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 11 12 

Референт 1 1 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 29 радних места 30 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 1 3 

Пета врста радних места 4 4 

Укупно: 5 радних места 7 намештеника 

   

Приправници Број радних места Број приправника 

 0 0 

Укупно: 0 радних места 0 приправника 

   

Радни однос на одређено време Број радних места Број запослених 

Уговором о делу 3 3 

Уговор о привременим и 

повременим пословима 
2 2 

Укупно: 5 радна места 5 запослена 

   

Кабинет председника Општине Број радних места Број намештеника 

Помоћници председника Општине  3 3 

Укупно: 3 радна места 3 запослена 

План за 2019. годину 

Општинска управа Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 
1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II група 1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 8 8 

Саветник 4 5 

Млађи саветник 3 4 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 11 12 

Референт 1 2 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 29 радних места 33 службеника 
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Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 1 3 

Пета врста радних места 4 4 

Укупно: 5 радних места 7 намештеника 

   

Приправници Број радних места Број приправника 

 0 0 

Укупно: 0 радних места 0 приправника 

   

Радни однос на одређено време Број радних места Број запослених 

Уговором о делу 3 3 

Уговор о привременим и 

повременим пословима 
12 12 

Укупно: 15 радних места 15 запослених 

   

Кабинет председника Општине Број радних места Број намештеника 

Помоћници председника Општине  3 3 

Укупно: 3 радна места 3 запослена 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 76. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне са-

моуправе Кадровски план састоји се од приказа 

броја запослених према радним местима и звањима 

и плана за наредну годину. Поред наведених пода-

така у табели у Општинској управи Коцељева постоје 

још четири лица којима мирује радни однос. 

Члан 3. 

Овај Кадровски план Општине Коцељева ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци 

и Коцељева", а примењује се од 01.01.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

007 

На основу члана 121. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 

број 88/2017 и 27/2018-др.закон), 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члана 3. став 4. Правилника о општинском 

савету родитеља (''Службени гласник РС'', број 72/2018) 

и члана 36. став 1. тачка 9. Статута Општине 

Коцељева (''Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 

Владимирци и Коцељева'', бр. 27/08), Скупштина 

општине Коцељева, на седници одржаној 21.12.2018. 

године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Члан 1. 

Образује се Општински савет родитеља опшитне 

Коцељева за следеће установе: 

1. Предшколска установа ''Полетарац'' Коцељева, 

2. Основна школа ''Мића Станојловић'' Коцељева и 

3. Средња школа Коцељева. 

Представници савета родитеља бирају се сваке 

школске године и мандат им траје годину дана.  

Члан 2. 

Општински савет родитеља чине: 

- Драган Јанчић из Коцељеве – члан, представник 

родитеља Предшколске установе ''Полетарац'' 

Коцељева,  

- Ивана Пантелић из Коцељеве – заменик члана, 

представник родитеља Предшколске установе 

''Полетарац'' Коцељева, 

- Мира Бајић из Драгиња – члан, представник 

родитеља Основне школе ''Мића Станојловић'' 

Коцељева, 
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- Јелена Момировић из Свилеуве - заменик 

члана, представник родитеља Основне школе ''Мића 

Станојловић'' Коцељева, 

- Снежана Којадиновић из Коцељеве - члан, 

представник родитеља Средње школа Коцељева и  

- Снежана Steinauer из Коцељеве – заменик члана, 

представник родитеља Средње школа Коцељева. 

Члан 3. 

Задатак Општинског савета родитеља је да: 

1) Донесе Правилник о Општинском савету роди-

теља којим ће се прописати услови у вези начина 

рада Општинског савета родитеља који се односе на 

оснивање, састав, избор и дужину мандата чланова, 

сарадњу са другим органима, начин рада и друга 

питања од значаја за рад савета; 

2) даје мишљење, иницира акције и предлаже 

мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, одно-

сно ученика у општини; 

3) учествује у утврђивању општинских планова и 

програма који су од значаја за остваривање образо-

вања, васпитања и безбедности деце; 

4) прати и разматра могућности за унапређивање 

једнаког приступа, доступности и могућности образо-

вања и васпитања за децу, односно ученике, спреча-

вања социјалне искључености деце односно ученика 

из угрожених и осетљивих група на територији 

општине; 

5) пружа подршку савету родитеља свих установа 

на територији општине у вези са питањима из 

њихове надлежности; 

6) заступа интересе деце и ученика општине у 

ситуацијама које су од значаја за унапређивање 

њиховог образовања, васпитања, безбедности и 

добробити на територији општине; 

7) сарађује са организацијама које делују у обла-

сти образовања и васпитања, заштите здравља, 

социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 

права детета и људских права; 

8) обавља и друге послове у вези са образо-

вањем и васпитањем на територији општине. 

Члан 4. 

Општински савет родитеља о свом раду сачињава 

полугодишњи извештај и доставља га установaма за 

које је тај Општински савет именован и Скупштини 

општине Коцељева. 

Члан 5. 

Општински савет ради на седницама. 

Општински савет на првој седници бира предсе-

дника и заменика председника. 

Председник Општинског савета представља Општи-

нски савет, сазива и руководи седницама, потписује 

акта и обављ друге послове у складу са законом и 

Статутом општине, планом рада и прописима из 

области образовања и васпитања. 

Изузетно, председник Општинског савета, заказаће 

седницу Општинског савета за захтев установе која 

има свог представника у том општинском савету, као 

и на захтев Скупштине општине Коцељева. 

Савет доноси одлуке већином гласова укупног 

броја чланова Општинског савета. 

Члан 6. 

Административно – техничке послове за Општински 

савет родитеља обавља надлежно одељење Општи-

нске управе Коцељева. 

Средства потребна за обављање послова Општи-

нског савета обезбеђују се у буџету општине. 

Члан 7. 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања, а објавиће се у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

008 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 

83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 36. став 1. тачка 8. Статута Општине Коцељева 

(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 

Коцељева, на седници одржаној дана 21.12.2018. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Финансијски план Предшколске 

установе ''Полетарац'' Коцељева за период I - XII 

2019. године, који је усвојио Управни одбор установе 

својим актом број 271-2/2018 од 22.11.2018. године. 

II План из тачке I саставни је део овог Закључка.  

III Закључак доставити: Предшколској установи 

''Полетарац'' Коцељева, Одељењу за општу управу и 

јавне службе Општинске управе Коцељева, у досије 

седничког материјала и архиви.  

IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 
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009 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 

83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине Коцељева 

(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 

Коцељева, на седници одржаној дана 21.12.2018. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Локални акцони план запошљавања 

за општину Коцељева у 2019. години.  

II План из тачке I саставни је део овог Закључка. 

III Закључак доставити: Одељењу за привреду, 

пољопривреду, саобраћај и туризам Општинске 

управе Коцељева, у досије седничког материјала и 

архиви. 

IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

010 

На основу члана 46. Закона о јавним предузећима 

(''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016), члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 -др. 

закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 9. Статута 

Општине Коцељева (''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), 

Скупштина општине Коцељева на седници одржаној 

дана 21.12.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

I ИВАНУ ПАВЛОВИЋУ из Коцељеве КОНСТА-

ТУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' 

Коцељева, због поднете и образложене оставке, 

дана 30.11.2018. године. 

II Решење ступа на снагу даном доношења и има 

се објавити у ''Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

III Решење доставити: Ивану Павловићу, ЈКП 

''Прогрес'' Коцељева, Одељењу за урбанизам, кому-

налне, стамбене и имовинско – правне послове 

Општинске управе Коцељева и у досије седничког 

материјала. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

011 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 

83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) (и 

члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине Коцељева 

(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 

Коцељева, на седници одржаној дана 21.12.2018. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног комуна-

лног предузећа ''Прогрес'' Коцељева за 2019. годину 

са Финансијским планом за 2019. годину који је 

усвојио Надзорни одбор предузећа под бројем 

692/2018 од 30.11.2018. године. 

II Планови из тачке I саставни су делови овог 

Закључка. 

III Закључак доставити: Јавном комуналном пре-

дузећу ''Прогрес'' Коцељева, Одељењу за урбанизам, 

комуналне, стамбене и имовинско-правне послове 

Општинске управе Коцељева, у досије седничког 

материјала и архиви. 

IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

012 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 

83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине Коцељева 

(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 

Коцељева, на седници одржаној дана 21.12.2018. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Посебан Програм о коришћењу 

средстава из буџета општине Коцељева за Јавно 

комунално предузеће ''Прогрес'' Коцељева за 2019. 

годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа 

својим актом број 692/2018 од 30.11.2018. године. 

II Програм из тачке I саставни је део овог Закључка. 

III Закључак доставити: Јавном комуналном пре-

дузећу ''Прогрес'' Коцељева, Одељењу за урбанизам, 

комуналне, стамбене и имовинско-правне послове 

Општинске управе Коцељева, у досије седничког 

материјала и архиви. 
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IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

013 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним пре-

дузећима (''Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи(''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018), члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута Општине Коцељева (''Сл. лист града Шапца 

и општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр. 

27/08) и члана 48. став 1. тачка 1. Одлуке о органи-

зовању Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' 

Коцељева (''Сл. лист Општине'', број 2/2013), Ску-

пштина општине Коцељева на седници одржаној 

21.12.2018. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПРОГРЕС'' 

КОЦЕЉЕВА 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Пантелић, дипломирани 

инжењер пољопривреде из Коцељеве, за директора 

Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' Коцељева, 

на период од четири године, почев од 21.12.2018. 

године. 

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о 

именовању у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

коначно је. 

4. Ово Решење са образложењем објавити у 

''Службеном гласнику Републике Србије", ''Службеном 

листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци 

и Коцељева'' и на званичној интернет презентацији 

општине Коцељева. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Коцељева је на седници 

одржаној дана 19. августа 2018. године у складу са 

одредбама члана 38. став 2. Закона о јавним преду-

зећима (''Сл. гласник РС", бр. 15/16) донела Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' Коцељева и 

расписала јавни конкурс за именовање директора 

наведеног предузећа. Одлуком је такође утврђена и 

надлежност Комисије за именовање и спровођење 

јавног конкурса за избор директора Јавног комуна-

лног предузећа ''Прогрес'' Коцељева. 

Текст јавног конкурса објављен је у ''Службеном 

гласнику Републике Србије'' број 65/2018 од 24. 

августа 2018. године, ''Сл. листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева'' број 

19/18 од 19. августа 2018. године, дневном листу 

''Данас'' број 7632 од 22. августа 2018. године и на 

званичној интернет презентацији општине Коцељева 

а конкурс је био отворен 30 дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

Јавни конкурс је спровела Комисија за именовање и 

спровођење јавног конкурса за избор директора 

Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' Коцељева 

коју је образовала Скупштина општине на седници 

одржаној 19. августа 2018. године.  

У року утврђеном јавним конкурсом на конкурс су 

поднете три пријаве и то кандидата Драгана Пантелића 

из Коцељеве, кандидата Михаила Пауновића из 

Коцељеве и кандидата Владимира Матића из Коцељеве.  

Комисија за именовање и спровођење јавног конку-

рса за избор директора Јавног комуналног предузећа 

''Прогрес'' Коцељева је на седници одржаној дана 

04.10.2018. године разматрала поднете пријаве и 

провером доказа који су приложени уз пријаве на 

конкурс утврдила да је пријава Драгана Пантелића из 

Коцељеве благовремена, разумљива и потпуна 

обзиром да су уз пријаву поднети сви потребни 

докази утврђени јавним конкурсом а да су пријаве 

Михаила Пауновића и Владимира Матића оба из 

Коцељеве благовремене, разумљиве али непотпуне 

те је Закључком одбацила пријаве именованих.  

Сагласно члану 40. став 1. и став 5. Закона о 

јавним предузећима Комисија је саставила списак 

кандидата међу којима ће се спровести изборни 

поступак и кандидату Драгану Пантелићу из Коцељеве 

упутила писано обавештење о дану и времену када 

ће се исти спровести. 

Комисија је на седници одржаној 15.10.2018. 

године, полазећи од обавезе оцењивања и утврђивања 

резултата кандидата прописане чланом 40. став 3. 

Закона о јавним предузећима, увидом у податке из 

пријаве и доказе поднете уз пријаву на конкурс 

оценила стручну оспособљеност кандидата стечену 

високим образовањем и укупним радним искуством и 

извршила усмену проверу стручне оспособљености, 

знања и вештина кандидата на основу унапред при-

премљених питања, након чега је бројчано исказала 

резултат кандидата и оценила именованог кандидата 

у складу са мерилима утврђеним Уредбом о мери-

лима за именовање директора јавног предузећа (''Сл. 

гласник РС", бр. 65/16). Кандидат Драган Пантелић 

добио је оцену 2,6. 

Након оцењивања кандидата Комисија је на 

основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузе-

ћима утврдила Ранг листу кандидата за именовање 

директора наведеног предузећа са једним кандида-

том – Драганом Пантелићем из Коцељеве и исту са 

Записником о спроведеном изборном поступку доста-

вила Одељењу за урбанизам, комуналне, стамбене и 

имовинско-правне послове Општинске управе Коцељева 

ради сачињавања нацрта акта о именовању директора. 
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Надлежно Одељење је на основу достављеног 

записника и Ранг листе у складу са чланом 41. став 

3. Закона о јавним предузећима припремило нацрт 

Решења о именовању директора и доставило га 

овлашћеном предлагачу Општинском већу на даље 

поступање. 

Скупштина општине Коцељева је на седници 

одржаној 21.12.2018. године на предлог Општинског 

већа, у складу са чланом 24. став З. Закона о јавним 

предузећима (''Сл. гласник РС", бр. 15/16) одлучила 

као у диспозитиву овог Решења. 

Поука о правном леку: Ово Решење је коначно и 

против истог се не може изјавити жалба али се може 

покренути управни спор у року од 30 дана од дана 

пријема Решења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-45 од 21.12.2018. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ 

 

014 

На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском 

систему (,,Сл.гласник РС",бр. 54/09, 73/10, 99/16 и 

113/17), члана 32. ст. 1 и 2. Закона о локалној само-

управи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/18) и чл. 47. став 1. тачка 2. Статута општине 

Владимирци (,,Сл. Лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 4/14 - пречи-

шћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци 

на седници одржаној дана: 21.12.2018. године, 

донела је 

О Д Л У К У  

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се приходи и примања, 

расходи и издаци буџета општине Владимирци за 

2019. годину (у даљем тексту: буџет), њено изврше-

ње, обим задуживања за потребе финансирања 

дефицита и програма, управљања јавним дугом, ко-

ришћење донација, коришћење прихода од продаје 

добара и услуга буџетских корисника, права и 

обавезе корисника буџетских средстава. 

I OПШТИ ДЕО 

Члан 2. 

Буџет општине Владимирци за 2018. годину 

састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 

1. 

Укупни приходи и примања остварени 

по основу продаје нефинансијске 

имовине 

7 + 8 490.799.450,00 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 525.835.135,00 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -35.035.685,00 

4. 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(осим за набавку домаћих хартија од 

вредности 6211) 

62 0,00 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 -35.035.685,00 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 32.772.224,00 

2. 

Примања од продаје финансијске 

имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 

9228) 

92 0,00 

3. 
Неутрошена средства из претходних 

година 
3 6.763.461,00 

4. 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(за набавку домаћих хартија од 

вредности 6211) 

6211 0,00 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 4.500.000,00 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 35.035.685,00 

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну 

прихода и примања: 
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ОПШТИ ДЕО - ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

Класа/Катего-

рија/Група 
Конто 

ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

Средства из 

буџета 

(Извор 01) 

Средства 

из 

сопстве-

них 

извора                    

(Извор 04) 

Трансфери 

од других 

нивоа власти                

(Извор 07) 

Донације од 

међунаро-

дних орга-

низација 

(Извор 06) 

Примања 

од 

продаје 

нефина-

нсијске 

имовине 

(Извор 09) 

Примања од 

домаћих 

задуживања   

(Извор 10) 

Нераспоре-

ђени вишак 

прихода из 

претходних 

година           

(Извор 13) 

Родитељски 

динар за 

ваннаста-

вне 

активности           

(Извор 16) 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

300000 
  

Пренета средства из 

претходне године 
            6.763.461,00   6.763.461,00 

  311712               4.193.461,00   4.193.461,00 

  321311               2.570.000,00   2.570.000,00 

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  408.761.918,00 827.000,00 70.590.355,00 9.264.750,00   0,00   1.327.000,00 490.771.023,00 

710000   ПОРЕЗИ 188.041.832,00 0,00 0,00     0,00     188.041.832,00 

711000   

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 

ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

110.619.229,00 0,00 0,00     0,00     110.619.229,00 

  711111 Порез на зараде 88.051.427,00               88.051.427,00 

  711121 

Порез на приходе од 

самосталних делатности 

који се плаћа према ства-

рно оствареном приходу, 

по решењу Пореске управе 

302.190,00               302.190,00 

  711122 

Порез на приходе од 

самосталних делатности 

који се плаћа према 

паушално утврђеном 

приходу, по решењу 

Пореске управе 

7.486.569,00               7.486.569,00 

  711123 

Порез на приходе од 

самосталних делатности 

који се плаћа према 

стварно оствареном 

приходу самоопорези-

вањем 

5.795.157,00               5.795.157,00 
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  711143 
Порез на приходе од 

непокретности 
                0,00 

  711145 

Порез на приходе од 

давања у закуп покретних 

ствари - по основу 

самоопорезивања и по 

решењу Пореске управе  

128.704,00               128.704,00 

  711146 

Порез на приход од 

пољопривреде и 

шумарства, по решењу 

Пореске управе 

12.503,00               12.503,00 

  711147 Порез на земљиште 4.108,00               4.108,00 

  711148 

Порез на приходе од 

непокретности, по 

решењу Пореске управе 

                0,00 

  711161 
Порез на приходе од 

осигурања лица 
                0,00 

  711181 
Самодоприноси према 

зарадама запослених 
                0,00 

  711183 

Самодоприноси из 

прихода пољопривреде и 

шумарства 

65.305,00               65.305,00 

  711184 

Самодопринос из прихода 

лица која се баве 

самосталном делатношћу 

8.697,00               8.697,00 

  711191 Порез на остале приходе 8.635.958,00               8.635.958,00 

  711193 
Порез на приходе спорти-

ста и спортских стручњака 
128.611,00               128.611,00 

712000   
ПОРЕЗ НА ФОНД 

ЗАРАДА 
12,00 0,00 0,00     0,00     12,00 

  712112 
Порез на фонд зарада 

осталих запослених 
12,00 0,00             12,00 

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 54.751.500,00 0,00 0,00     0,00     54.751.500,00 

  713121 

Порез на имовину 

обвезника који не воде 

пословне књиге 

25.649.989,00               25.649.989,00 
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  713122 

Порез на имовину 

обвезника који воде 

пословне књиге 

14.129.221,00               14.129.221,00 

  713311 

Порез на наслеђе и 

поклон по решењу 

Пореске управе 

1.608.405,00               1.608.405,00 

  713421 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

непокретности, по 

решењу Пореске управе 

10.629.538,00               10.629.538,00 

  713423 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

моторним возилима, 

пловилима и 

ваздухопловима, по 

решењу Пореске управе         

2.734.242,00               2.734.242,00 

  713611 
Порез на акције на име и 

уделе 
105,00               105,00 

714000   
ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
13.873.952,00 0,00 0,00     0,00     13.873.952,00 

  714431 

Комунална такса за 

коришћење рекламних 

паноа, укључујући и 

истицање и исписивање 

фирме ван пословног 

простора на објектима и 

просторима који припадају 

јединици локалне 

самоуправе(коловози, 

тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.)   

1.200.000,00               1.200.000,00 

  714513 

Комунална такса за 

држање моторних 

друмских и прикључних 

возила, осим 

пољопривредних возила и 

машина 

9.418.303,00               9.418.303,00 

  714514 
Годишња накнада за 

моторна возила 
                0,00 
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  714543 

Накнада за промену 

намене обрадивог пољо-

привредног земљишта 

186.407,00               186.407,00 

  714547 
Накнада за загађивање 

животне средине 
5.010,00               5.010,00 

  714562 

Посебна накнада за 

заштиту и унапређење 

животне средине 

3.064.232,00               3.064.232,00 

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 8.797.139,00 0,00 0,00     0,00     8.797.139,00 

  716111 

Комунална такса за 

истицање фирме на 

пословном простору 

8.797.139,00               8.797.139,00 

  716112 

Комунална такса за 

истицање и исписивање 

фирме ван пословног 

простора на објектима и 

просторијама који припа-

дају јединици локалне 

самоуправе 

                0,00 

730000   
ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
198.117.049,00 0,00 70.590.355,00 9.264.750,00   0,00     277.972.154,00 

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
0,00 0,00 0,00 9.264.750,00   0,00     9.264.750,00 

  732151 

Текуће донације од међу-

народних организација у 

корист нивоа општина 

      9.264.750,00         9.264.750,00 

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 
198.117.049,00 0,00 70.590.355,00     0,00     268.707.404,00 

  

733151 

Ненаменски трансфери од 

Републике у корист нивоа 

општина 

198.117.049,00               198.117.049,00 

  

733152 

Други текући трансфери  

од Републике у корист 

нивоа општина 

                0,00 

  

733154 

Текући наменски тра-

нсфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист 

нивоа општина 

    28.590.355,00           28.590.355,00 
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  733251 

Капитални наменски тра-

нсфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист 

нивоа општина 

    42.000.000,00           42.000.000,00 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 22.191.822,00 827.000,00 0,00     0,00     24.345.822,00 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 3.057.764,00 0,00 0,00     0,00     3.057.764,00 

  741151 

Приходи буџета града од 

камата на средства консо-

лидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

240.044,00               240.044,00 

  741511 

Накнада за коришћење 

минералних сировина и 

геотермалних извора 

2.106.594,00               2.106.594,00 

  741522 

Средства остварена од 

давања у закуп пољопри-

вредног земљишта, 

односно пољопривредног 

објекта у државној својини 

591.811,00               591.811,00 

  741526 

Накнада за коришћење 

шума и шумског 

земљишта 

109.315,00               109.315,00 

  741531 

Комунална такса за 

коришћење простора на 

јавним површинама или 

испред пословног просто-

ра у пословне сврхе, осим 

ради продаје штампе, 

књига и других публика-

ција, производа старих и 

уметничких заната и 

домаће радиности 

0,00               0,00 

  741534 
Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта 
10.000,00               10.000,00 

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА 
15.989.136,00 827.000,00 0,00     0,00     16.816.136,00 

  742126 

Накнада по основу конве-

рзије права коришћења у 

право својине 

9.951,00               9.951,00 
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  742155 

Приходи од давања у 

закуп, односно на кори-

шћење непокретности у 

општинској својини које 

користе општине и 

индиректни корисници 

њиховог буџета 

773.498,00               773.498,00 

  742156 

Приходи остварени по 

основу пружања услуга 

боравка деце у предшко-

лским установама у 

корист нивоа општина 

9.246.792,00               9.246.792,00 

  742251 
Општинске 

административне таксе 
                0,00 

  742253 
Накнада за уређивање 

грађевинског земљишта 
49.962,00               49.962,00 

  742255 

Такса за озакоњење обје-

ката у корист нивоа 

општина 

1.938.841,00               1.938.841,00 

  742351 

Приходи које својом 

делатношћу остваре 

органи и организације 

општине 

3.970.092,00               3.970.092,00 

  742372 

Приходи индирекних 

корисника буџета локалне 

самоуправе који се 

остварују додатним 

активностима 

  827.000,00             827.000,00 

743000   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

2.585.500,00 0,00 0,00     0,00     2.585.500,00 

  743324 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје, 

предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја 

на путевима 

2.560.000,00               2.560.000,00 
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  743353 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје по 

прекршајном налогу и 

казни изречених у 

управном поступку у 

корист нивоа општина 

                0,00 

  743924 

Приходи од увећања 

целокупног пореског дуга 

који настаје као 

последица принудне 

наплате 

25.500,00               25.500,00 

745000   
МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
559.422,00 0,00 0,00     0,00   1.327.000,00 1.886.422,00 

  745111 

Средства по основу 

разлике за уплату нето 

прихода запосленог код 

исплатиоца у јавном 

сектору 

              1.327.000,00 1.327.000,00 

  745151 
Остали приходи у корист 

нивоа општина 
559.422,00 0,00             559.422,00 

770000   

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА РЕФУ-

НДАЦИЈУ РАСХОДА 

411.215,00 0,00             411.215,00 

772000   

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА РЕФУ-

НДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

411.215,00               411.215,00 

  772114 

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 

буџета општине из 

претходне године 

411.215,00               411.215,00 

780000   

TРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ 

0,00 0,00 0,00     0,00     0,00 

781000   

TРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ 

0,00 0,00 0,00     0,00     0,00 
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  781112 

Трансфери од директним 

ка индиректним 

корисницима на истом 

нивоу 

                0,00 

800000   

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0,00 0,00     28.427,00       28.427,00 

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
0,00 0,00     28.427,00       28.427,00 

  
811000 

Примања од продаје 

непокретности 
0,00       28.427,00       28.427,00 

  811153 

Примања од oтплате 

станова у корист нивоа 

општина 

0,00       28.427,00       28.427,00 

900000 

  

ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00     32.772.224,00     32.772.224,00 

910000   
ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА  
0,00 0,00 0,00     32.772.224,00     32.772.224,00 

911000   
МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
0,00 0,00 0,00     32.772.224,00     32.772.224,00 

  911451 

Примања од задуживања 

од пословних банака у 

земљи у корист нивоа 

општина 

          32.772.224,00     32.772.224,00 

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 

408.761.918,00 827.000,00 70.590.355,00 9.264.750,00 28.427,00 32.772.224,00   1.327.000,00 523.571.674,00 

  

3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА 

СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

408.761.918,00 827.000,00 70.590.355,00 9.264.750,00 28.427,00 32.772.224,00 6.763.461,00 1.327.000,00 530.335.135,00 
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Члан 3. 

Приходи и примања и расходи и издаци за 2019. 

годину утврђени су у следећим износима: 

Текући приходи и примања од продаје нефина-

нсијске имовине у укупном износу од 490.799.450,00 

динара  

Текући расходи и издаци за нефинансијску имо-

вину у износу од 525.835.135,00 динара 

У плану буџета за 2019. годину утврђен је буџе-

тски дефицит у износу од 35.035.685,00 

Потребна средства за финансирање укупног фи-

скалног дефицита из члана 2. ове одлуке у износу од 

35.035.685,00 динара, обезбедиће се из нераспо-

ређеног вишка прихода и примања из ранијих го-

дина у износу од 6.763.461,00 динара, а остатак 

обезбедиће се од примања из задуживања. 

Члан 4. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у 

буџету општине Владимирци у износу од 

9.665.066,00 динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за 

непланиране сврхе за које нису утврђене апропри-

јације или за сврхе за које се у току године у току 

године покаже да апропријације нису биле довољне. 

Председник општине/општинско веће, на пре-длог 

локалног органа управе надлежног за финансије, 

доноси решење о употреби средстава текуће буџе-

тске резерве. 

Члан 5. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у 

буџету општине Владимирци у износу од 400.000,00 

динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се у 

складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Председник општине/општинско веће, на предлог 

локалног органа управе надлежног за финансије, 

доноси решење о употреби средстава сталне буџе-

тске резерве. 

Члан 6. 

Издаци за капиталне пројекте, планирани за 

буџетску 2019. и наредне две године , исказани су у 

табели капиталних пројеката: 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2019-2022. ГОДИНЕ у хиљадама динара 
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1 Изградња индустријске зоне 2019 2019 14.000,00 14.000,00       

2 Геотермална бушотина 2019 2019 28.500,00 28.500,00 100.000,00 30.000,00   

3 Просторно и урбанист. план. 2019 2019 600,00 600,00       

4 Реконстр.зграде полиц.станице 2019 2019 12.443,00 12.443,00       

5 
Постављање лежећих 

полицајаца 
2019 2019 2.440,00 2.440,00 - -   

6 
Реконструкција улице Бибе 

Карановић  
2019 2019 4.216,00 4.216,00       

7 

Асфалтирање дела локалног 

пута Л-21 Камена Ћуприја - 

Вукошић 

2019 2019 2.108,00 2.108,00       

8 

Асфалтирање дела локалног 

пута Л-9  Вукошић према 

Заблаћу 

2019 2019 2.108,00 2.108,00       

9 

Асфалтирање дела локалног 

пута Л-25  Владимирци 

Миљковци - Крнуле школа 

2019 2019 2.530,00 2.530,00       

10 
Асфалтирање дела локалног 

пута Л-43 Јаловик - Гомилица 
2019 2019 2.530,00 2.530,00       

11 

Реконструкција ћуприје на 

локалном путу       Л-35 Риђаке - 

Скупљен 

2019 2019 620,00 620,00       

12 

Асфалтирање пута Л-41 Звезд - 

Прово (Суваја - Рашковија - 

Мостиња - Камичак) 

2019 2019 5.000,00 5.000,00       
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13 

Асфалтирање пута Л-38 

Меховине - Риђаке (кроз 

Гашиће) 

2019 2019 5.000,00 5.000,00       

14 
Реконструкција тротоара 

Владимирци 
2019 2019 3.660,00 3.660,00       

15 
Опрема за културу за потребе 

Библиотеке Диша Атић 
2019 2019 320,00 320,00       

16 
Куповина књига за потребе 

Библиотеке Диша Атић 
2019 2019 550,00 550,00       

17 Опрема за опремање вртића 2019 2019 190,00 240,00       

18 Куповина Аутомобила 2019 2019 600,00 600,00       

19 

Набавка рач., канц., саобр. и 

електронске опреме за потребе 

Општинске управе 

2019 2019 3.270,00 3.270,00       

20 
Набавка софтвера за потребе 

Општинске управе 
2019 2019 150,00 150,00       

21 
Набавка софтвера за упис јавне 

својине 
2019 2019 600,00 600,00       

22 Набавка контејнера за смеће 2019 2019 600,00 600,00       

23 
Набавка земљишта - накнада за 

одузето земљиште 
2019 2019 900,00 900,00       

24 Изградња дечјег игралишта 2019 2019 400,00 400,00       

25 

Израда пројектне 

документације за капиталне 

пројекте 

2019 2019 3.100,00 3.100,00       

26 ПДВ и надзор трг Владимирци 2018 2019 492,00 492,00       

27 Цевовод Јазовник 2018 2019 2.000,00 2.000,00       

Укупно: 98.927,00 98.977,00 100.000,00 30.000,00 0,00 

Члан 7. 

Овом одлуком о буџету општине Владимирци за 

2019. годину обезбеђена су средства за наведене 

пројекте у укупном износуод 98.927.220,00 динара. 

По изворима финансирања средства се обезбеђују 

на следећи начин: 

1. Из текућих прихода буџета (Извор 01) у износу 

од 21.953.108,00 динара 

2. Из сопствених прихода индиректних корисника 

буџета (Извор 04) у износу од 30.000,00 динара 

3. Из донација (Извор 06) у износу од 600.000,00 

динара 

4. Из наменских капиталних трансфера од нивоа 

Републике  (Извор 07) у износу од 42.000.000,00 

динара 

5. Из примања од продаје нефинансијске 

имовине (Извор 09) у износу од 28.427,00 динара 

6. Из примања од задуживања код пословних 

банака у земљи (Извор 10) у износу од 32.772.224,00 

динара 

7. Из пренетих неутрошених средстава (Извор 

13) у износу од 1.543.461,00 динара 

Структура финансирања капиталних пројеката у 

2019. години по изворима финансирања: 

Р
е

д
н

и
 б

р
о

ј 

Назив капиталног 

пројекта 

И
з
в

о
р

 0
9
 

И
з
в

о
р

 0
1
 

И
з
в

о
р

 0
4
 

И
з
в

о
р

 0
6
 

И
з
в

о
р

 0
7
 

И
з
в

о
р

 1
0
 

И
з
в

о
р

 1
3
 

У
к
у

п
н

о
 

1 
Изградња индустријске 

зоне 
        7.000,00 7.000,00   14.000,00 

2 Геотермална бушотина   3.500,00     25.000,00     28.500,00 

3 
Просторно и урбанист. 

план. 
  600,00           600,00 

4 
Реконстр.зграде 

полиц.станице 
  3.000,00       8.000,00 1.443,00 12.443,00 
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5 
Постављање лежећих 

полицајаца 
  2.440,00           2.440,00 

6 
Реконструкција улице 

Бибе Карановић  
          4.216,00   4.216,00 

7 

Асфалтирање дела 

локалног пута Л-21 

Камена Ћуприја - 

Вукошић 

          2.108,00   2.108,00 

8 

Асфалтирање дела 

локалног пута Л-9  

Вукошић према 

Заблаћу 

          2.108,00   2.108,00 

9 

Асфалтирање дела 

локалног пута Л-25  

Владимирци 

Миљковци - Крнуле 

школа 

          2.530,00   2.530,00 

10 

Асфалтирање дела 

локалног пута Л-43 

Јаловик - Гомилица 

          2.530,00   2.530,00 

11 

Реконструкција 

ћуприје на локалном 

путу Л-35 Риђаке - 

Скупљен 

          620,00   620,00 

12 

Асфалтирање пута Л-

41 Звезд - Прово 

(Суваја - Рашковија - 

Мостиња - Камичак) 

        5.000,00     5.000,00 

13 

Асфалтирање пута Л-

38 Меховине - Риђаке 

(кроз Гашиће) 

        5.000,00     5.000,00 

14 
Реконструкција 

тротоара Владимирци 
          3.660,00   3.660,00 

15 

Опрема за културу за 

потребе Библиотеке 

Диша Атић 

  290,00 30,00         320,00 

16 

Куповина књига за 

потребе Библиотеке 

Диша Атић 

  450,00         100,00 550,00 

17 
Опрема за опремање 

вртића 
  190,00           190,00 

18 Куповина Аутомобила   600,00           600,00 

19 

Набавка рач., канц.е, 

саобраћ. и електр. 

опреме за потребе 

Општинске управе 

  3.270,00           3.270,00 

20 

Набавка софтвера за 

потребе Општинске 

управе 

28 122,00           150,00 

21 
Набавка софтвера за 

упис јавне својине 
      600,00       600,00 

22 
Набавка контејнера за 

смеће 
  600,00           600,00 

23 

Набавка земљишта - 

накнада за одузето 

земљиште 

  900,00           900,00 
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24 
Изградња дечјег 

игралишта 
  400,00           400,00 

25 

Израда пројектне 

документ.е за кап. 

пројекте 

  3.100,00           3.100,00 

26 
ПДВ и надзор трг 

Владимирци 
  492,00           492,00 

27 Цевовод Јазовник   2.000,00           2.000,00 

Укупно: 28 21.954,00 30,00 600,00 42.000,00 32.772,00 1.543,00 98.927,00 

За капиталне пројекте планирано је да се у 2020. 

години обезбеде средства из буџета општине 

Владимирци у износу од 115.155.000,00 динара.из 

капиталних трансфера од нивоа републике (Извор 

07)  100.000.000,00 динара 

За капиталне пројекте планирано је да се у 2021. 

години обезбеде средства у износу од 30.000.000,00 

динара и то у укупном износу од капиталних 

трансфера од нивоа републике (Извор 07). 

Члан 8. 

Средства из буџета у износу од 408.761.918,00 

динара, и средства из осталих извора у износу од 

121.573.217,00 утврђени су и распоређени по 

функционалној класификацији и то: 

Функциje Функционална класификација  
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 17.698.000,00  28.150.000  45.848.000,00  

010 Болест и инвалидност;  -   -   -  

020 Старост;  -   4.000.000   4.000.000  

030 Корисници породичне пензије;  -   -   -  

040 Породица и деца; 4.398.000,00   3.500.000   7.898.000  

050 Незапосленост;  -   -   -  

060 Становање;  -   -   -  

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту; 

500.000,00   20.650.000  21.150.000,00  

080 
Социјална заштита - истраживање и 

развој; 
 -   -   -  

090 
Социјална заштита некласификована на 

другом месту 
12.800.000,00   -   12.800.000  

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 146.890.963,00  10.836.638,00  157.727.601,00 

110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови; 

14.351.758,00   -  14.351.758,00 

111 Извршни и законодавни органи  -   -   -  

112 Финансијски и фискални послови  -   -   -  

113 Спољни послови  -   -   -  

120 Економска помоћ иностранству;  -   -   -  

121 

Економска помоћ земљама у развоју и 

земљама у транзицији 
 -   -   -  

122 

Економска помоћ преко међународних 

организација 
 -   -   -  

130 Опште услуге; 112.050.289,00  1.393.177,00  113.443.466,00  

131 Опште кадровске услуге  -   -   -  

132 Опште услуге планирања и статистике  -   -   -  

133 Остале опште услуге  3.000.000   9.443.461   12.443.461  
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140 Основно истраживање;  -   -   -  

150 

Опште јавне услуге - истраживање и 

развој; 
 -   -   -  

160 

Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту; 
12.063.916,00   -  12.063.916,00  

170 Трансакције јавног дуга; 5.425.000,00   -   5.425.000  

180 

Трансфери општег карактера између 

различитих нивоа власти 
 -   -   -  

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 3.240.000,00   -   3.240.000  

310 Услуге полиције;  -   -   -  

320 Услуге противпожарне заштите;  -   -   -  

330 Судови;  -   -   -  

340 Затвори;  -   -   -  

350 

Јавни ред и безбедност - истраживање и 

развој; 
 -   -   -  

360 

Јавни ред и безбедност некласификован 

на другом месту 
3.240.000,00   -   3.240.000  

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 65.847.752,00   66.772.224  132.619.976,00 

410 

Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада; 
 -   -   -  

411 

Општи економски и комерцијални 

послови 
 -   14.000.000   14.000.000  

412 Општи послови по питању рада  4.000.000   -   4.000.000  

420 

Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов; 
20.576.648,00   -   20.576.648  

421 Пољопривреда  -   -   -  

422 Шумарство  -   -   -  

423 Лов и риболов  -   -   -  

430 Гориво и енергија;  -   -   -  

431 Угаљ и остала чврста минерална горива  -   -   -  

432 Нафта и природни гас  -   -   -  

433 Нуклеарно гориво  -   -   -  

434 Остала горива  -   -   -  

435 Електрична енергија  -   -   -  

436 Остала енергија  -   -   -  

440 Рударство, производња и изградња;  -   -   -  

441 

Ископавање минералних ресурса, изузев 

минералних горива 
 -   -   -  

442 Производња  -   -   -  

443 Изградња  -   -   -  

450 Саобраћај;  -   -   -  

451 Друмски саобраћај  31.839.900   27.772.224   59.612.124  

452 Водени саобраћај  -   -   -  

453 Железнички саобраћај  -   -   -  

454 Ваздушни саобраћај  -   -   -  

455 Цевоводи и други облици саобраћаја  -   -   -  

460 Комуникације;  -   -   -  

470 Остале делатности;  -   -   -  

471 Трговина, смештај и складиштење  -   -   -  

472 Хотели и ресторани  -   -   -  
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473 Туризам  5.931.204   -   5.931.204  

474 Вишенаменски развојни пројекти  -   -   -  

480 

Економски послови - истраживање и 

развој; 
 -   -   -  

481 

Истраживање и развој - Општи 

економски и комерцијални послови и 

послови по питању рада 

 -   -   -  

482 

Истраживање и развој - Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов 
 -   -   -  

483 

Истраживање и развој - Гориво и 

енергија 
 -   -   -  

484 

Истраживање и развој - Рударство, 

производња и изградња 
 -   -   -  

485 Истраживање и развој - Саобраћај  -   -   -  

486 Истраживање и развој - Комуникације  -   -   -  

487 

Истраживање и развој - Остале 

делатности 
 3.500.000   25.000.000   28.500.000  

490 

Економски послови некласификовани на 

другом месту 
 -   -   -  

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 7.457.193,00   -  7.457.193,00 

510 Управљање отпадом;  6.048.996   -   6.048.996  

520 Управљање отпадним водама;  -   -   -  

530 Смањење загађености;  -   -   -  

540 

Заштита биљног и животињског света и 

крајолика; 
 808.197   -   808.197  

550 

Заштита животне средине - истраживање 

и развој; 
 -   -   -  

560 

Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
600.000,00   -  600.000,00  

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
31.708.880,00 2.370.000,00 34.078.880,00 

610 Стамбени развој; 0,00 0,00 0,00 

620 Развој заједнице; 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 

630 Водоснабдевање; 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

640 Улична расвета; 16.458.880,00 2.370.000,00 18.828.880,00 

650 

Послови становања и заједнице - 

истраживање и развој; 
0,00 0,00 0,00 

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
0,00 0,00 0,00 

700 ЗДРАВСТВО 11.450.000,00  -  11.450.000,00 

710 

Медицински производи, помагала и 

опрема; 
 -   -   -  

711 Фармацеутски производи  -   -   -  

712 Остали медицински производи  -   -   -  

713 Терапеутска помагала и опрема  -   -   -  

720 Ванболничке услуге;  -   -   -  

721 Опште медицинске услуге  -   -   -  

722 Специјализоване медицинске услуге  450.000   -   450.000  

723 Стоматолошке услуге  -   -   -  

724 Парамедицинске услуге  -   -   -  
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730 Болничке услуге;  -   -   -  

731 Опште болничке услуге  -   -   -  

732 Специјализоване болничке услуге  -   -   -  

733 

Услуге медицинских центара и 

породилишта 
 -   -   -  

734 Услуге домова за негу и опоравак  -   -   -  

740 Услуге јавног здравства;  -   -   -  

750 Здравство - истраживање и развој;  -   -   -  

760 

Здравство некласификовано на другом 

месту. 
11.000.000,00    11.000.000  

800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ 
27.799.604,00 1.497.000,00 28.116.604,00 

810 Услуге рекреације и спорта; 12.280.000,00  -   12.280.000  

820 Услуге културе; 12.989.604,00 1.497.000,00 14.486.604,00 

830 Услуге емитовања и штампања; 1.350.000,00  -   1.350.000  

840 Верске и остале услуге заједнице;  -   -   -  

850 

Рекреација, спорт, култура и вере - 

истраживање и развој; 
 -   -   -  

860 

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
 1.180.000   -   1.180.000  

900 ОБРАЗОВАЊЕ 96.669.526,00 11.947.355,00 108.616.881,00 

910 Предшколско и основно образовање;  -   -   -  

911 Предшколско образовање 46.232.526,00 11.947.355,00 58.179.881,00 

912 Основно образовање 38.117.000,00  -  38.117.000,00 

913 Основно образовање са домом ученика  -   -   -  

914 

Основно образовање са средњом 

школом 
 -   -   -  

915 Специјално основно образовање  -   -   -  

916 

Основно образовање са средњом 

школом и домом ученика 
 -   -   -  

920 Средње образовање; 12.320.000,00  -  12.320.000,00 

921 Ниже средње образовање  -   -   -  

922 Више средње образовање  -   -   -  

923 Средње образовање са домом ученика  -   -   -  

930 Више образовање;  -   -   -  

931 Више образовање  -   -   -  

932 Више образовање са студентским домом  -   -   -  

940 Високо образовање;  -   -   -  

941 Високо образовање - први степен  -   -   -  

942 Високо образовање - други степен  -   -   -  

950 

Образовање које није дефинисано 

нивоом; 
 -   -   -  

960 Помоћне услуге образовању;  -   -   -  

970 Образовање - истраживање и развој;  -   -   -  

980 

Образовање некласификовано на другом 

месту 
 -   -   -  

  УКУПНО 408.761.918,00  121.573.217,00  530.335.135,00  
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II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 9. 

Средства из буџета у износу од 408.761.918,00 динара, и средства  из осталих извора у износу од 121.573.217,00 динара утврђени су и распоређени по 

програмима и корисницима на следећи начин:  
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1           СКУПШТИНА       

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ    

  
2101-0001 

  
Функционисање Скупштине 

   

   
111 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови    

    
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.712.335,00 0,00 2.712.335,00 

    
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 485.509,00 0,00 485.509,00 

    
3 415 Накнаде трошкова за запослене 145.000,00 0,00 145.000,00 

    
4 421 Стални трошкови 54.997,00 0,00 54.997,00 

    
5 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00 

    
6 423 Услуге по уговору 2.765.000,00 0,00 2.765.000,00 

    
7 426 Материјал 749.807,00 0,00 749.807,00 

    
8 465 Остале дотације и трансфери 333.757,00 0,00 333.757,00 

    
9 481 Дотације невладиним организацијама 183.628,00 0,00 183.628,00 

      
Извори финансирања за функцију 110:       

     
01 Приходи из буџета 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 

      
Функција 110: 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

2101-0001: 
      

     
01 Приходи из буџета 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 

      
Свега за програмску активност 2101-0001: 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 



Страна 72 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 30 

 

 

 

      
Извори финансирања за Програм 16: 

   

     
01 Приходи из буџета 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 

      
Свега за Програм 16: 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 

. 
         

      
Извори финансирања за Раздео 1: 

   

     
01 Приходи из буџета 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 

      
Свега за Раздео 1: 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 

. 
         

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ    

  
2101-0002 

  
Функционисање извршних органа 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови    

    
10 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.821.197,00 0,00 2.821.197,00 

    
11 412 Социјални доприноси на терет послодавца 504.994,00 0,00 504.994,00 

    
12 415 Накнаде трошкова за запослене 145.000,00 0,00 145.000,00 

    
13 421 Стални трошкови 5.000,00 0,00 5.000,00 

    
14 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00 

    
15 423 Услуге по уговору 2.687.915,00 0,00 2.687.915,00 

    
16 426 Материјал 325.000,00 0,00 325.000,00 

    
17 465 Остале донације, дотације и трансфери 332.619,00 0,00 332.619,00 

      
Извори финансирања за функцију 110:       

     
01 Приходи из буџета 6.871.725,00 0,00 6.871.725,00 

      
Функција 110: 6.871.725,00 0,00 6.871.725,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

2101-0002: 
      

     
01 Приходи из буџета 6.871.725,00 0,00 6.871.725,00 

      
Свега за програмску активност 2101-0002: 6.871.725,00 0,00 6.871.725,00 

. 
         

      
Извори финансирања за Раздео 2: 

   

     
01 Приходи из буџета 6.871.725,00 0,00 6.871.725,00 

      
Свега за Раздео 2: 6.871.725,00 0,00 6.871.725,00 
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3           ОПШТИНСКА УПРАВА       

    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    1102-0001       Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640     Улична расвета       

        18 421 Стални трошкови 10.280.000,00 2.370.000,00 12.650.000,00 

        19 425 Текуће поправке и одржавање 5.418.880,00 0,00 5.418.880,00 

        20 444 Пратећи тошкови задуживања 760.000,00 0,00 760.000,00 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 16.458.880,00 0,00 16.458.880,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 2.370.000,00 2.370.000,00 

            Функција 640: 16.458.880,00 2.370.000,00 18.828.880,00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 16.458.880,00 0,00 16.458.880,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 2.370.000,00 2.370.000,00 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 16.458.880,00 2.370.000,00 18.828.880,00 

. 
         

    1102-0002       Одржавање јавних зелених површина       

    
  

540     
Заштита биљног и животињског света и 

крајолика; 
      

        21 424 Специјализоване услуге 808.197,00 0,00 808.197,00 

            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 808.197,00 0,00 808.197,00 

            Функција 540: 808.197,00 0,00 808.197,00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 808.197,00 0,00 808.197,00 

            Свега за програмску активност 1102-0002: 808.197,00 0,00 808.197,00 

. 
         

    1102-0003     
  

Oдржавање чистоће на површинама јавне 

намене 
      

    
  

620     
Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 
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        22 421 Стални трошкови 250.000,00 0,00 250.000,00 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 250.000,00 0,00 250.000,00 

            Функција 620: 250.000,00 0,00 250.000,00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 250.000,00 0,00 250.000,00 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 250.000,00 0,00 250.000,00 

. 
 

          
   

    1102-0004      Зоохигијена       

    
  

660     
Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 
      

        23 424 Специјализоване услуге 600.000,00 0,00 600.000,00 

        24 484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока; 

400.000,00 0,00 400.000,00 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            Функција 620: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0004: 
      

          01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            Свега за програмску активност 1102-0004: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

. .                    

    1102-0008       Управљање и снабдевање водом за пиће       

      630     Водоснабдевање       

        25 451 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

        26 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

            Функција 630: 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 
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Извори финансирања за програмску активност 

1102-0008: 
      

          01 Приходи из буџета 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

.                   

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 32.517.077,00 0,00 32.517.077,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 2.370.000,00 2.370.000,00 

            Свега за Програм 2: 32.517.077,00 2.370.000,00 34.887.077,00 

. 
         

  
1501 

   
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   

  
1501-0002 

  
Мере активне политике запошљавања 

   

   
412 

  
Општи послови по питању рада 

   

    
27 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00 0,00 500.000,00 

    
28 423 Услуге по уговору 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 412:       

     
01 Приходи из буџета 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

      
Функција 412: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

      

Извори финансирања за Програмску активност 

1501-0002: 
      

     
01 Приходи из буџета 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

      
Свега за Програмску активност 1501-0002: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

. 
         

  
1501-П1 

   
Изградња индустријске зоне 

   

   
411 

  
Општи економски и комерцијални послови 

   

    
29 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 411:       

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

     
10 Примања од задуживања 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

      
Функција 411: 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 

      
Извори финансирања за Пројекат 1501-П1:       

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 
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10 Примања од задуживања 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

      
Свега за Пројекат 1501-П1: 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 

. 
         

  
1501-П2 

   
Геотермална бушотина 

   

   
487 

  
Истраживање и развој - Остале делатности 

   

    
30 543 Зграде и грађевински објекти 3.500.000,00 25.000.000,00 28.500.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 487:       

     
01 Приходи из буџета 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

      
Функција 487: 3.500.000,00 25.000.000,00 28.500.000,00 

      
Извори финансирања за Пројекат 1501-П2:       

     
01 Приходи из буџета 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

      
Свега за Пројекат 1501-П2: 3.500.000,00 25.000.000,00 28.500.000,00 

. 
         

      
Извори финансирања за Програм 3: 

   

     
01 Приходи из буџета 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 

     
10 Примања од задуживања 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

      
Свега за Програм 3: 7.500.000,00 39.000.000,00 46.500.000,00 

. 
         

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0001 

  

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина    

   
130 

  
Опште услуге 

   

    
31 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 41.372.308,00 0,00 41.372.308,00 

    
32 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.405.641,00 0,00 7.405.641,00 

    
33 413 Накнаде у натури 200.000,00 0,00 200.000,00 

    
34 414 Социјална давања запосленима 700.000,00 0,00 700.000,00 

    
35 415 Накнаде трошкова за запослене 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 

    

36 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.131.000,00 0,00 1.131.000,00 
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37 421 Стални трошкови 16.766.237,00 0,00 16.766.237,00 

    

38 422 Трошкови путовања 126.000,00 0,00 126.000,00 

    

39 423 Услуге по уговору 13.529.400,00 0,00 13.529.400,00 

    

40 424 Специјализоване услуге 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 

    

41 425 Текуће поправке и одржавање 4.030.000,00 0,00 4.030.000,00 

    

42 426 Материјал 7.500.800,00 0,00 7.500.800,00 

    

43 444 Пратећи трошкови задуживања 75.000,00 0,00 75.000,00 

    

44 465 Остале донације, дотације и трансфери 4.877.795,00 0,00 4.877.795,00 

    

45 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 283.000,00 0,00 283.000,00 

   
 

46 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 0,00 200.000,00 

   
 

47 511 Зграде и грађевински објекти 3.991.535,00 0,00 3.991.535,00 

   
 

48 512 Машине и опрема 3.870.000,00 0,00 3.870.000,00 

   
 

49 515 Нематеријална имовина 121.573,00 28.427,00 150.000,00 

    

50 541 Земљиште 900.000,00 0,00 900.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 130:       

    
 

01 Приходи из буџета 111.450.289,00 0,00 111.450.289,00 

    
 

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0,00 28.427,00 28.427,00 

    
  

Функција 130: 111.450.289,00 28.427,00 111.478.716,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0001: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 111.450.289,00 0,00 111.450.289,00 

  
   

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0,00 28.427,00 28.427,00 

  
    

Свега за Програмску активност 0602-0001: 111.450.289,00 28.427,00 111.478.716,00 

. 
         

  

0602-0003 
  

Сервисирање јавног дуга 
   

  
 

170 
  

Трансакције јавног дуга 
   

    

51 441 Отплата домаћих камата 675.000,00 0,00 675.000,00 

    

52 444 Пратећи трошкови задуживања 250.000,00 0,00 250.000,00 

    

53 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 170:       

    
 

01 Приходи из буџета 5.425.000,00 0,00 5.425.000,00 

    
  

Функција 170: 5.425.000,00 0,00 5.425.000,00 
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Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0003: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 5.425.000,00 0,00 5.425.000,00 

  
    

Свега за Програмску активност 0602-0003: 5.425.000,00 0,00 5.425.000,00 

. 

     
    

  
0602-0009 

  
Текућа буџетска резерва 

   

   
160 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови    

    
54 499 Резерве 9.665.066,00 0,00 9.665.066,00 

      
Извори финансирања за функцију 160:       

     
01 Приходи из буџета 9.665.066,00 0,00 9.665.066,00 

      
Функција 160: 9.665.066,00 0,00 9.665.066,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

0602-0009: 
      

     
01 Приходи из буџета 9.665.066,00 0,00 9.665.066,00 

      
Свега за програмску активност 0602-0009: 9.665.066,00 0,00 9.665.066,00 

. 

     
    

  
0602-0010 

  
Стална буџетска резерва 

   

   
160 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови    

    
55 499 Резерве 400.000,00 0,00 400.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 160:       

     
01 Приходи из буџета 400.000,00 0,00 400.000,00 

      
Функција 160: 400.000,00 0,00 400.000,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

0602-0010: 
      

     
01 Приходи из буџета 400.000,00 0,00 400.000,00 

      
Свега за програмску активност 0602-0010: 400.000,00 0,00 400.000,00 

. 

     
    

  
0602-П1 

   
Пројекат ,,Exchange 5" - упис јавне својине 

   

  
 130 

  
Опште услуге 
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423 Услуге по уговору 0,00 764.750,00 764.750,00 

    
56 515 Нематеријална имовина 0,00 600.000,00 600.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 130:       

     
06 Донације од међународних организација 0,00 1.364.750,00 1.364.750,00 

      
Функција 130: 0,00 1.364.750,00 1.364.750,00 

      
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:       

     
06 Донације од међународних организација 0,00 1.364.750,00 1.364.750,00 

      
Свега за пројекат 0602-П2: 0,00 1.364.750,00 1.364.750,00 

.                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 126.940.355,00 0,00 126.940.355,00 

          06 Донације од међународних организација 0,00 1.364.750,00 1.364.750,00 

          09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0,00 28.427,00 28.427,00 

            Свега за Програм 15: 126.940.355,00 1.393.177,00 128.333.532,00 

. 
         

    1101       
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
      

    1101-0001     Просторно и урбанистичко планирање       

      130     Опште услуге       

        57 511 Зграде и грађевински објекти 600.000,00 0,00 600.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 600.000,00 0,00 600.000,00 

            Функција 130: 600.000,00 0,00 600.000,00 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

1101-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 600.000,00 0,00 600.000,00 

            Свега за Програмску активност 1101-0001: 600.000,00 0,00 600.000,00 

.                    

    1101-0005     
Oстваривање јавног интереса у одржавању 

зграда 
      

      133     Остале опште услуге       
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        58 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000,00 9.443.461,00 12.443.461,00 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

          10 Примања од задуживања 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.443.461,00 1.443.461,00 

            Функција 133: 3.000.000,00 9.443.461,00 12.443.461,00 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

1101-0005: 
      

          01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

          10 Примања од задуживања 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.443.461,00 1.443.461,00 

            Свега за Програмску активност 1101-0005: 3.000.000,00 9.443.461,00 12.443.461,00 

.                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 

          10 Примања од задуживања 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.443.461,00 1.443.461,00 

            Свега за Програм 1: 3.600.000,00 9.443.461,00 13.043.461,00 

. .                    

  
0701 

   

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА    

  0701-0002  

 

Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

59 425 Текуће поправке и одржавање 31.839.900,00 0,00 31.839.900,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

01 Приходи из буџета 31.839.900,00 0,00 31.839.900,00 

    
  

Функција 451: 31.839.900,00 0,00 31.839.900,00 

   
360 

  

Јавни ред и безбедност некласификован на другом 

месту    

    
60 423 Услуге по уговору 500.000,00 0,00 500.000,00 

    

61 426 Материјал 300.000,00 0,00 300.000,00 
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62 511 Зграде и грађевински објекти 2.440.000,00 0,00 2.440.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 360:       

    
 

01 Приходи из буџета 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 

    
  

Функција 360: 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 

    

  

Извори финансирања за програмску активност 

0701-0002: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 35.079.900,00 0,00 35.079.900,00 

      
Свега за програмску активност 0701-0002: 35.079.900,00 0,00 35.079.900,00 

. 
         

  
0701-П1 

  
 

Реконструкција улице Бибе Карановић  
   

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

63 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 4.216.320,00 4.216.320,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 4.216.320,00 4.216.320,00 

    
  

Функција 451: 0,00 4.216.320,00 4.216.320,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П1:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 4.216.320,00 4.216.320,00 

      
Свега за пројекат 0701-П1: 0,00 4.216.320,00 4.216.320,00 

. 
         

  
0701-П2 

  

 

Реконструкција тротоара у улици Светог Саве у 

Владимирцима    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

64 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 

    
  

Функција 451: 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П2:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 

      
Свега за пројекат 0701-П2: 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 
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0701-П3 

  

 

Асфалтирање дела локалног пута Л-21 Камена 

Ћуприја - Вукошић    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

65 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

    
  

Функција 451: 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П3:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

      
Свега за пројекат 0701-П3: 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

. 
         

  
0701-П4 

  

 

Асфалтирање дела локалног пута Л-9  Вукошић 

према Заблаћу    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

66 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

    
  

Функција 451: 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П4:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

      
Свега за пројекат 0701-П4: 0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

. 
         

  
0701-П5 

  

 

Асфалтирање дела локалног пута Л-25  

Владимирци Миљковци - Крнуле школа    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

67 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

    
  

Функција 451: 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П5:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

      
Свега за пројекат 0701-П5: 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 
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0701-П6 

  

 

Асфалтирање дела локалног пута Л-43 Јаловик - 

Гомилица    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

68 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

    
  

Функција 451: 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П6:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

      
Свега за пројекат 0701-П6: 0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

. 
         

  
0701-П7 

  

 

Реконструкција ћуприје на локалном путу       Л-35 

Риђаке - Скупљен    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

69 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 620.000,00 620.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 620.000,00 620.000,00 

    
  

Функција 451: 0,00 620.000,00 620.000,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П7:       

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 620.000,00 620.000,00 

      
Свега за пројекат 0701-П7: 0,00 620.000,00 620.000,00 

. 
         

  
0701-П8 

  

 

Асфалтирање пута Л-41 Звезд - Прово (Суваја - 

Рашковија - Мостиња - Камичак)    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

70 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

    
  

Функција 451: 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П8:       

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

      
Свега за пројекат 0701-П8: 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
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0701-П9 

  

 

Асфалтирање пута Л-38 Меховине - Риђаке (кроз 

Гашиће)    

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

71 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

    
  

Функција 451: 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П9:       

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

      
Свега за пројекат 0701-П9: 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

. 
         

      
Извори финансирања за Програм 7: 

   

     
01 Приходи из буџета 35.079.900,00 0,00 35.079.900,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

     
10 Примања од домаћих задуживања 0,00 17.772.224,00 17.772.224,00 

      
Свега за Програм 7: 35.079.900,00 27.772.224,00 62.852.124,00 

. 
         

  
0101 

   

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ    

  
0101-0001 

  

Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници    

   
420 

  
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 

   

  
  

72 423 Услуге по уговору 675.000,00 0,00 675.000,00 

  

  
73 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 

  
    

Извори финансирања за функцију 420:       

  
   

01 Приходи из буџета 11.475.000,00 0,00 11.475.000,00 

  
    

Функција 420: 11.475.000,00 0,00 11.475.000,00 

  

    

Извори финансирања за програмску активност 

0101-0001: 
      

  
   

01 Приходи из буџета 11.475.000,00 0,00 11.475.000,00 

  
    

Свега за програмску активност 0101-0001: 11.475.000,00 0,00 11.475.000,00 
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0101-0002 
  

Мере подршке руралном развоју 
   

  
 

420 
  

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 
   

  
  

74 425 Текуће поправке и одржавање 9.101.648,00 0,00 9.101.648,00 

  
    

Извори финансирања за функцију 420:       

  
   

01 Приходи из буџета 9.101.648,00 0,00 9.101.648,00 

  
    

Функција 420: 9.101.648,00 0,00 9.101.648,00 

  

    

Извори финансирања за програмску активност 

0101-0002: 
      

     
01 Приходи из буџета 9.101.648,00 0,00 9.101.648,00 

      
Свега за програмску активност 0101-0002: 9.101.648,00 0,00 9.101.648,00 

. 
         

      
Извори финансирања за Програм 5: 

   

     
01 Приходи из буџета 20.576.648,00 0,00 20.576.648,00 

      
Свега за Програм 5: 20.576.648,00 0,00 20.576.648,00 

. 
         

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  
0401-0001 

  
Управљање заштитом животне средине 

   

   
560 

  

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту    

    
75 421 Стални тошкови 600.000,00 0,00 600.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 560:       

    
 

01 Приходи из буџета 600.000,00 0,00 600.000,00 

    
  

Функција 560: 600.000,00 0,00 600.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0401-0001: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 600.000,00 0,00 600.000,00 

    
  

Свега за Програмску активност 0401-0001: 600.000,00 0,00 600.000,00 

. 

   
      

  
0401-0005 

  
Управљање комуналним отпадом 

   

   
510 

  
Управљање отпадом 

   

    
76 421 Стални трошкови 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 
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77 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
748.996,00 0,00 748.996,00 

    
78 512 Машине и опрема 600.000,00 0,00 600.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 510:       

    
 

01 Приходи из буџета 6.048.996,00 0,00 6.048.996,00 

    
  

Функција 510: 6.048.996,00 0,00 6.048.996,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0401-0005: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 6.048.996,00 0,00 6.048.996,00 

    
  

Свега за Програмску активност 0401-0005: 6.048.996,00 0,00 6.048.996,00 

. 

   
      

      
Извори финансирања за Програм 6: 

   

     
01 Приходи из буџета 6.648.996,00 0,00 6.648.996,00 

      
Свега за Програм 6: 6.648.996,00 0,00 6.648.996,00 

. 
         

  
2002 

   

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ    

  
2002-0001 

  
Функционисање основних школа 

   

   
912 

  
Основно образовање 

   

    

79 463 Трансфери осталим нивоима власти 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 912:       

    
 

01 Приходи из буџета 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 

    
  

Функција 912: 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 

    

  

Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 

    
  

Свега за програмску активност 2002-0001: 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 

. 
         

  
2002-П1 

   
Превоз ученика основних школа 

   

   
912 

  
Основно образовање 

   

    

80 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.957.000,00 0,00 15.957.000,00 
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Извори финансирања за функцију 912:       

    
 

01 Приходи из буџета 15.957.000,00 0,00 15.957.000,00 

    
  

Функција 912: 15.957.000,00 0,00 15.957.000,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 2002-П1:       

    
 

01 Приходи из буџета 15.957.000,00 0,00 15.957.000,00 

    
  

Свега за пројекат 2002-П1: 15.957.000,00 0,00 15.957.000,00 

. 
         

    
  

Извори финансирања за Програм 9: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 38.117.000,00 0,00 38.117.000,00 

    
  

Свега за Програм 9: 38.117.000,00 0,00 38.117.000,00 

. 
         

  
2003 

   

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ    

  
2003-0001 

  
Функционисање основних школа 

   

   
920 

  
Средње образовање 

   

    

81 463 Трансфери осталим нивоима власти 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 920:       

    
 

01 Приходи из буџета 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    
  

Функција 920: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    

  

Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    
  

Свега за програмску активност 2003-0001: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

. 
         

  
2003-П1 

   
Превоз ученика средње школе 

   

   
920 

  
Средње образовање 

   

    

82 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 920:       

    
 

01 Приходи из буџета 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 

    
  

Функција 920: 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 
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Извори финансирања за пројекат 2003-П1:       

    
 

01 Приходи из буџета 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 

    
  

Свега за пројекат 2003-П1: 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 

. 
         

    
  

Извори финансирања за Програм 10: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 

    
  

Свега за Програм 10: 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 

. 

   
      

  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0001 
  

Једнократне помоћи и други облици помоћи 
   

  

 090 

  

Социјална помоћ некласификована на другом 

месту 

   

    

83 463 Трансфери осталим нивоима власти 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 090:       

    
 

01 Приходи из буџета 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    
  

Функција 090: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0001: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0001: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

. 
         

  
0901-0003 

  
Дневне услуге у заједници 

   

   
020 

  
Старост 

   

    
84 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 020:       

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

    
  

Функција 020: 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0003: 
      

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0003: 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
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0901-0005 

  
Подршка реализацији програма Црвеног крста 

   

   
090 

  

Социјална заштита некласификована на другом 

месту    

    
85 481 Дотације невладиним организацијама 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 090:       

     
01 Приходи из буџета 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

    
  

Функција 090: 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0005: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0005: 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

. 
         

  
0901-0006 

  
Подршка деци и породицама са децом 

   

   
040 

  
Породица и деца 

   

    
86 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.150.000,00 500.000,00 3.650.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 090:       

     
01 Приходи из буџета 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 500.000,00 500.000,00 

    
  

Функција 040: 3.150.000,00 500.000,00 3.650.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0006: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 500.000,00 500.000,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0006: 3.150.000,00 500.000,00 3.650.000,00 

. 
         

  
0901-0007 

  
Подршка рађању и родитељству 

   

   
040 

  
Породица и деца 

   

    
87 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.248.000,00 3.000.000,00 4.248.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 040:       

     
01 Приходи из буџета 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

    
  

Функција 040: 1.248.000,00 3.000.000,00 4.248.000,00 
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Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0007: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

3.000.000,00 3.000.000,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0007: 1.248.000,00 3.000.000,00 4.248.000,00 

. 
         

  
0901-П1 

   
Куповина кућа за породице избеглих лица 

   

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту;    

    
88 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 070:       

     
06 Донације од међународних организација 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 

    
  

Функција 070: 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:       

    
 

06 Донације од међународних организација 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 

      
Свега за пројекат 0901-П1: 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 

. 
         

  
0901-П2 

   

Куповина кућа и грађевинског материјала за 

интерно расељена лица    

   
070 

  

Социјална заштита некласификована на другом 

месту    

    
89 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500.000,00 12.750.000,00 13.250.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 070:       

     
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак из ранијих година 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 

    
  

Функција 070: 500.000,00 12.750.000,00 13.250.000,00 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:       

    
 

01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

    
 

13 Нераспоређени вишак из ранијих година 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 

      
Свега за Пројекат 0901-П2: 500.000,00 12.750.000,00 13.250.000,00 
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Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 17.698.000,00 0,00 17.698.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 

     
06 Донације од међународних организација 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак из ранијих година 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 

      
Свега за Програм 11: 17.698.000,00 28.150.000,00 45.848.000,00 

. 

   
      

  
1801 

   

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

   

  
1801-0001 

  

Функционисање установа примарне здравствене 

заштите    

  
 760 

  
Здравство некласификовано на другом месту 

   

    

90 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 760:       

    
 

01 Приходи из буџета 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

    
  

Функција 760: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

1801-0001: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

      
Свега за Програмску активност 1801-0001: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

. 
         

  
1801-0002 

  
Мртвозорство 

   

  
 722 

  
Здравство некласификовано на другом месту 

   

    

91 424 Специјализоване услуге 450.000,00 0,00 450.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 722:       

    
 

01 Приходи из буџета 450.000,00 0,00 450.000,00 

    
  

Функција 722: 450.000,00 0,00 450.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

1801-0002: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 450.000,00 0,00 450.000,00 

      
Свега за Програмску активност 1801-0002: 450.000,00 0,00 450.000,00 
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1201 
   

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА    

  

1201-0003 
  

Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа    

  

 
860 

  

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту    

  
  

92 481 Дотације невладиним организацијама 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 

  
    

Извори финансирања за функцију 860:       

  
   

01 Приходи из буџета 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 

  
    

Функција 860: 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 

  

    

Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

  
   

01 Приходи из буџета 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 

  
    

Свега за програмску активност 1201-0003: 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 

. 

 
        

  

1201-0004 
  

Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног инфоримисања    

  
 

830 
  

Услуге емитовања и штампања 
   

    
93 423 Услуге по уговору 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 830:       

     
01 Приходи из буџета 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

      
Функција 830: 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

1201-0004: 
      

     
01 Приходи из буџета 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

      
Свега за програмску активност 1201-0004: 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

. 

 
        

      
Извори финансирања за Програм 13: 

   

     
01 Приходи из буџета 2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 

      
Свега за Програм 13: 2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 
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1301 

   
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0001 

  

Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима    

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
94 481 Дотације невладиним организацијама 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

  
    

Извори финансирања за функцију 810:       

  
   

01 Приходи из буџета 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

  
    

Функција 810: 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

  

    

Извори финансирања за програмску активност 

1301-0001: 
      

  
   

01 Приходи из буџета 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

  
    

Свега за програмску активност 1301-0001: 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

. 

 
        

  

1301-0002 
  

Подршка предшколском и школском спорту 
   

  
 

810 
  

Услуге рекреације и спорта 
   

  
  

95 424 Специјализоване услуге 280.000,00 0,00 280.000,00 

  
    

Извори финансирања за функцију 810:       

  
   

01 Приходи из буџета 280.000,00 0,00 280.000,00 

  
    

Функција 810: 280.000,00 0,00 280.000,00 

  

    

Извори финансирања за програмску активност 

1301-0002: 
      

  
   

01 Приходи из буџета 280.000,00 0,00 280.000,00 

  
    

Свега за програмску активност 1301-0002: 280.000,00 0,00 280.000,00 

. 

 
        

  
    

Извори финансирања за Програм 14: 
   

  
   

01 Приходи из буџета 12.280.000,00 0,00 12.280.000,00 

  
   

10 Примања од домаћих задуживања 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Програм 14: 12.280.000,00 0,00 12.280.000,00 

. 

   
      

  3.01         УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

  
Функционисање локалних установа културе 

   

   
820 

  
Услуге културе 
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96 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.086.554,00 0,00 7.086.554,00 

    

97 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.269.136,00 0,00 1.269.136,00 

    

98 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

    

99 415 Накнаде трошкова за запослене 320.000,00 0,00 320.000,00 

    

100 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 380.000,00 0,00 380.000,00 

    

101 421 Стални трошкови 540.000,00 70.000,00 610.000,00 

    

102 422 Трошкови путовања 65.000,00 30.000,00 95.000,00 

    

103 423 Услуге по уговору 495.000,00 80.000,00 575.000,00 

    

104 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 

    

105 425 Текуће поправке и одржавање 480.000,00 0,00 480.000,00 

    

106 426 Материјал 313.914,00 637.000,00 950.914,00 

    

107 465 Остале донације, дотације и трансфери 440.000,00 0,00 440.000,00 

    

108 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000,00 30.000,00 40.000,00 

    

109 512 Машине и опрема 290.000,00 30.000,00 320.000,00 

    

110 515 Нематеријална имовина 450.000,00 100.000,00 550.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 12.689.604,00 0,00 12.689.604,00 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 827.000,00 827.000,00 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 200.000,00 200.000,00 

    
  

Функција 820: 12.689.604,00 1.027.000,00 13.716.604,00 

    

  

Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 12.689.604,00 0,00 12.689.604,00 

     

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 827.000,00 827.000,00 

     

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 200.000,00 200.000,00 

     
 

Свега за програмску активност 1201-0001: 12.689.604,00 1.027.000,00 13.716.604,00 

. 

 
      

    

  

1201-П1 
   

42. Сазив Јаловичке ликовне колоније 
 

    

  
 

820 
  

Услуге културе 
 

    

  
  

111 422 Трошкови путовања 0,00 100.000,00 100.000,00 

  
  

112 423 Услуге по уговору 50.000,00 220.000,00 270.000,00 
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113 424 Специјализоване услуге 50.000,00 0,00 50.000,00 

  
  

114 425 Текуће поправке и одржавање 40.000,00 0,00 40.000,00 

    

115 426 Материјал 160.000,00 150.000,00 310.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

     
01 Приходи из буџета 300.000,00 0,00 300.000,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 470.000,00 470.000,00 

    
  

Функција 820: 300.000,00 470.000,00 770.000,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:       

    
 

01 Приходи из буџета 300.000,00 0,00 300.000,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 470.000,00 470.000,00 

    
  

Свега за пројекат 1201-П1: 300.000,00 470.000,00 770.000,00 

. 

   
    

    

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
 

    

    
 

01 Приходи из буџета 12.989.604,00 0,00 12.989.604,00 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 827.000,00 827.000,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 470.000,00 470.000,00 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 200.000,00 200.000,00 

    
  

Свега за Програм 13: 12.989.604,00 1.497.000,00 14.486.604,00 

. 

   
    

    

    
  

Извори финансирања за Главу 3.01: 
 

    

    
 

01 Приходи из буџета 12.989.604,00 0,00 12.989.604,00 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 827.000,00 827.000,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 470.000,00 470.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 200.000,00 200.000,00 

      
Свега за Главу 3.01: 12.989.604,00 1.497.000,00 14.486.604,00 

. 
       

    

  3.02         
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  "СУНЦОКРЕТИ" 

ВЛАДИМИРЦИ 
      

  
2001 

   
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2001-0001 

  

Функционисање и остваривање предшколскиог 

васпитања и образовања    

   
911 

  
Предшколско образовање 
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116 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 25.330.665,00 9.005.742,00 34.336.407,00 

    
117 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.534.189,00 1.614.613,00 6.148.802,00 

    
118 414 Социјална давања запосленима 15.000,00 0,00 15.000,00 

    
119 415 Накнаде трошкова за запослене 2.305.910,00 0,00 2.305.910,00 

    
120 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000,00 0,00 300.000,00 

    
121 421 Стални трошкови 3.107.000,00 7.000,00 3.114.000,00 

    
122 422 Трошкови путовања 280.000,00 220.000,00 500.000,00 

    
123 423 Услуге по уговору 2.550.000,00 1.000.000,00 3.550.000,00 

    
124 424 Специјализоване услуге 300.000,00 0,00 300.000,00 

    
125 425 Текуће поправке и одржавање 270.000,00 0,00 270.000,00 

    
126 426 Материјал 4.956.844,00 100.000,00 5.056.844,00 

    

127 465 Остале донације, дотације и трансфери 2.053.418,00 0,00 2.053.418,00 

    

128 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 19.500,00 0,00 19.500,00 

    

129 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00 0,00 20.000,00 

    

130 512 Машине и опрема 170.000,00 0,00 170.000,00 

    

131 513 Остале некретнине и опрема 20.000,00 0,00 20.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 911:       

    
 

01 Приходи из буџета 46.232.526,00 0,00 46.232.526,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.620.355,00 10.620.355,00 

    
 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.327.000,00 1.327.000,00 

    
  

Функција 911: 46.232.526,00 11.947.355,00 58.179.881,00 

    

  

Извори финансирања за програмску активност 

2001-0001: 
      

    
 

01 Приходи из буџета 46.232.526,00 0,00 46.232.526,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.620.355,00 10.620.355,00 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.327.000,00 1.327.000,00 

      
Свега за програмску активност 2001-0001: 46.232.526,00 11.947.355,00 58.179.881,00 

. 
         

      
Извори финансирања за Програм 8: 

   

     
01 Приходи из буџета 46.232.526,00 0,00 46.232.526,00 
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07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.620.355,00 10.620.355,00 

    
 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.327.000,00 1.327.000,00 

    
  

Свега за Програм 8: 46.232.526,00 11.947.355,00 58.179.881,00 

. 
         

    
  

Извори финансирања за Главу 3.02: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 46.232.526,00 0,00 46.232.526,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.620.355,00 10.620.355,00 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.327.000,00 1.327.000,00 

      
Свега за Главу 3.02: 46.232.526,00 11.947.355,00 58.179.881,00 

. 
         

  3.03         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0002 

  
Месне заједнице 

   

   
160 

  

Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту    

    
132 421 Стални трошкови 1.858.850,00 0,00 1.858.850,00 

    
133 426 Материјал 140.000,00 0,00 140.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 160:       

     
01 Приходи из буџета 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

      
Функција 160: 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 

      

Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0002: 
      

     
01 Приходи из буџета 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Програмску активност 0602-0002: 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 

. 
         

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Програм 15: 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 

      
Извори финансирања за Главу 3.03: 

   

     
01 Приходи из буџета 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Главу 3.03: 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 

. 
         

  3.04         Туристичка организација општине Владимирци       

  
1502 

   
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

   

  
1502-0001 

  
Управљање развојем туризма 

   

   
473 

  
Туризам 

   

    
134 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.638.000,00 0,00 1.638.000,00 

    
135 412 Социјални доприноси на терет послодавца 293.204,00 0,00 293.204,00 

    
136 423 Услуге по уговору 2.806.880,00 0,00 2.806.880,00 

    
137 424 Специјализоване услуге 200.000,00 0,00 200.000,00 

    
138 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 0,00 200.000,00 

    
139 426 Материјал 600.000,00 0,00 600.000,00 

    
140 465 Остале дотације и трансфери 193.120,00 0,00 193.120,00 

      
Извори финансирања за функцију 473:       

     
01 Приходи из буџета 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

      
Функција 473: 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

      

Извори финансирања за Програмску активност 

1502-0001: 
      

     
01 Приходи из буџета 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

      
Свега за Програмску активност 1502-0001: 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

. 
         

      
Извори финансирања за Програм 4: 

   

     
01 Приходи из буџета 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

      
Свега за Програм 15: 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 
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Извори финансирања за Главу 3.04: 

   

     
01 Приходи из буџета 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

      
Свега за Главу 3.04: 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

    
  

Извори финансирања за раздео 3: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 394.410.160,00 0,00 394.410.160,00 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 827.000,00 827.000,00 

    
 

06 Донације од међународних организација 0,00 9.264.750,00 9.264.750,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 70.590.355,00 70.590.355,00 

    
 

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0,00 28.427,00 28.427,00 

    
 

10 Примања од домаћих задуживања 0,00 32.772.224,00 32.772.224,00 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 6.763.461,00 6.763.461,00 

    
 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.327.000,00 1.327.000,00 

    
  

Свега за раздео 3: 394.410.160,00 121.573.217,00 515.983.377,00 

. 

   
      

    
  

Извори финансирања за Разделе 1,2 и 3 : 
   

    
 

01 Приходи из буџета 408.761.918,00 0,00 408.761.918,00 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 827.000,00 827.000,00 

    
 

06 Донације од међународних организација 0,00 9.264.750,00 9.264.750,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 70.590.355,00 70.590.355,00 

     

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0,00 28.427,00 28.427,00 

     

10 Примања од домаћих задуживања 0,00 32.772.224,00 32.772.224,00 

     

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 6.763.461,00 6.763.461,00 

     

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.327.000,00 1.327.000,00 

     
 

Свега за Разделе 1,2 и 3: 408.761.918,00 121.573.217,00 530.335.135,00 

Члан10. 

Средства из буџета у износу од 408.761.918,00 динара, и средства  из осталих извора у износу од 121.573.217,00 утврђени су и распоређени по 

програмској класификацији и то: 
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Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Сопствени и 

други приходи 

Укупна 

средства Програм 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 6 7 

1101 
 

Програм 1.  Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

3.600.000,00 9.443.461,00 13.043.461,00 

 
1101-0001 

Просторно и урбанистичко 

планирање 
600.000,00 0,00 600.000,00 

 
1101-0005 

Oстваривање јавног инте-

реса у одржавању зграда 
3.000.000,00 9.443.461,00 12.443.461,00 

1102 
 

Програм 2.  Комунална 

делатност 
32.517.077,00 2.370.000,00 34.887.077,00 

 
1102-0001 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
16.458.880,00 2.370.000,00 18.828.880,00 

 
1102-0002 

Одржавање јавних зелених 

површина 
808.197,00 0,00 808.197,00 

 
1102-0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
250.000,00 0,00 250.000,00 

 
1102-0004 Зоохигијена 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

 
1102-0008 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

1501 
 

Програм 3.  Локални 

економски развој 
7.500.000,00 39.000.000,00 46.500.000,00 

 
1501-0002 

Мере активне политике 

запошљавања 
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

 
1501-П1 Изградња индустријске зоне 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 

 
1501-П2 Геотермална бушотина 3.500.000,00 25.000.000,00 28.500.000,00 

1502 
 

Програм 4.  Развој туризма 5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

 
1502-0001 

Управљање развојем 

туризма 
5.931.204,00 0,00 5.931.204,00 

 
1502-0002 Туристичка промоција 0,00 0,00 0,00 

0101 
 

Програм 5.  Развој 

пољопривреде 
20.576.648,00 0,00 20.576.648,00 

 
0101-0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

11.475.000,00 0,00 11.475.000,00 

 
0101-0002 

Мере подршке руралном 

развоју 
9.101.648,00 0,00 9.101.648,00 

0401 
 

Програм 6.  Заштита 

животне средине 
6.648.996,00 0,00 6.648.996,00 

 
0401-0001 

Управљање заштитом 

животне средине и 

природних вредности 

600.000,00 0,00 600.000,00 

 
0401-0005 

Управљање комуналним 

отпадом 
6.048.996,00 0,00 6.048.996,00 

0701 
 

Програм 7: Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

35.079.900,00 27.772.224,00 62.852.124,00 

 
0701-0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
35.079.900,00 0,00 35.079.900,00 
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0701-П1 

Реконструкција улице Бибе 

Карановић  
0,00 4.216.320,00 4.216.320,00 

 
0701-П2 

Реконструкција тротоара у 

улици Светог Саве у 

Владимирцима 

0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 

 
0701-П3 

Асфалтирање дела локалног 

пута Л-21 Камена Ћуприја - 

Вукошић 

0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

 
0701-П4 

Асфалтирање дела локалног 

пута Л-9  Вукошић према 

Заблаћу 

0,00 2.108.160,00 2.108.160,00 

 
0701-П5 

Асфалтирање дела локалног 

пута Л-25  Владимирци 

Миљковци - Крнуле школа 

0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

 
0701-П6 

Асфалтирање дела локалног 

пута Л-43 Јаловик - Гомилица 
0,00 2.529.792,00 2.529.792,00 

 
0701-П7 

Реконструкција ћуприје на 

локалном путу       Л-35 

Риђаке - Скупљен 

0,00 620.000,00 620.000,00 

 
0701-П8 

Асфалтирање пута Л-41 

Звезд - Прово (Суваја - 

Рашковија - Мостиња - 

Камичак) 

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

 
0701-П9 

Асфалтирање пута Л-38 

Меховине - Риђаке (кроз 

Гашиће) 

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

2001 
 

Програм 8.  Предшколско 

oбразовање и васпитање 
46.232.526,00 11.947.355,00 58.179.881,00 

 
2001-0001 

Функционисање 

предшколских установа  
46.232.526,00 11.947.355,00 58.179.881,00 

2002 
 

Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 
38.117.000,00 0,00 38.117.000,00 

 
2002-0001 

Функционисање основних 

школа 
22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 

 
2002-П1 

Превоз ученика основних 

школа 
15.957.000,00 0,00 15.957.000,00 

2003 
 

Програм 10. Средње 

образовање и васпитање 
12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 

 
2003-0001 

Функционисање средњих 

школа 
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

 
2003-П1 Превоз ученика средње школе 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 

0901 
 

Програм 11.  Социјална  и 

дечја заштита 
17.698.000,00 28.150.000,00 45.848.000,00 

 
0901-0001 

Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

 
0901-0003 Дневне услуге у заједници 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 
0901-0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 

 
0901-0006 

Подршка деци и породицама 

са децом 
3.150.000,00 500.000,00 3.650.000,00 

 
0901-0007 

Подршка рађању и 

родитељству 
1.248.000,00 3.000.000,00 4.248.000,00 

 
0901-П1 

Куповина кућа за породице 

избеглих лица 
0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 
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0901-П2 

Куповина кућа и грађевинског 

материјала за интерно 

расељена лица 

500.000,00 12.750.000,00 13.250.000,00 

1801 
 

Програм 12.  Примарна 

здравствена заштита 
11.450.000,00 0,00 11.450.000,00 

 
1801-0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

 
1801-0002 Мртвозорство 450.000,00 0,00 450.000,00 

1201 
 

Програм 13.  Развој културе 

и информисања 
15.519.604,00 1.497.000,00 17.016.604,00 

 
1201-0001 

Функционисање локалних 

установа културе  
12.689.604,00 1.027.000,00 13.716.604,00 

 
1201-0003 

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 

 
1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

инфоримисања 

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

 
1201-П1 

42. Сазив Јаловичке ликовне 

колоније 
300.000,00 470.000,00 770.000,00 

1301 
 

Програм 14.  Развој спорта 

и омладине 
12.280.000,00 0,00 12.280.000,00 

 
1301-0001 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

 
1301-0002 

Подршка предшколском и 

школском спорту 
280.000,00 0,00 280.000,00 

0602 
 

Програм 15.  Локална 

самоуправа 
128.939.205,00 1.393.177,00 130.332.382,00 

 
0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

111.450.289,00 28.427,00 111.478.716,00 

 
0602-0002 Месне заједнице 1.998.850,00 0,00 1.998.850,00 

 
0602-0003 Сервисирање јавног дуга 5.425.000,00 0,00 5.425.000,00 

 
0602-0009 Текућа буџетска резерва 9.665.066,00 0,00 9.665.066,00 

 
0602-0010 Стална буџетска резерва 400.000,00 0,00 400.000,00 

 
0602-П1 

Пројекат ,,Exchange 5" - упис 

јавне својине 
0,00 1.364.750,00 1.364.750,00 

2101 
 

Програм 16.  Политички 

систем локалне 

самоуправе 

14.351.758,00 0,00 14.351.758,00 

 
2101-0001 Функционисање скупштине 7.480.033,00 0,00 7.480.033,00 

 
2101-0002 

Функционисање извршних 

органа 
6.871.725,00 0,00 6.871.725,00 

 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  
408.761.918,00 121.573.217,00 530.335.135,00 

 

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

Примања буџета општине Владимирци прику-

пљају се и наплаћују у складу са законом и другим 

прописима, независно од износа утврђених овом 

одлуком за поједине врсте примања. 

Члан 12. 

Овом одлуком о буџету општине Владимирци 

обезбеђују се средства за плате 96 запослена на 
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неодређено време, 13 заполсених на одређено време и 

8 именованих и постављених лица. и 3 изабрана 

лица. 

Одлуком о буџету за 2019. годину обезбеђују се 

средства за укупан број запослених на одређено и 

неодређено време из става 1. овог члана. 

Члан 13. 

На терет буџетских средстава корисник може 

преузимати обавезе само до износа апропријације 

утврђене овом одлуком умањених за износ пренетих 

неплаћених обавеза из претходне године на одго-

варајућој апропријацији. 

Члан 14. 

Изузетно, корисници буџетских средстава могу 

преузети обавезе по уговорима који се односе на 

капиталне издатке и који захтевају плаћање у више 

година, на основу предлога органа надлежног за 

послове финансија, уз сагласност председника општи-

не/општинског већа. 

У случају из става 1 овог члана корисници сре-

дстава буџета општине Владимирци могу преузети 

обавезе по уговору само за капиталне пројекте у 

складу са предвиђеним средствима из прегледа 

планираних издатака буџетских корисника за текућу 

и наредне две буџетске године у општем делу буџета 

исказаног у овој одлуци, укључујућ и потребна сре-

дства до завршетка капиталних пројеката, односно 

након три фискалне године. 

Корисници средстава буџета ошптине Владимирци 

обавезни су да, пре покретања поступка јавне на-

бавке за презимање обавеза по уговору за капиталне 

пројекте из става 2 овог члана, прибаве сагласност 

надлежног органа из става 1 овог члана. 

Члан 15. 

Изузетно, у случају ако се у буџету општине 

Владимирци определе актом наменска трансферна 

средства са другог нивоа власти укључујући и сре-

дства за надокнаду штета услед елементарних непо-

года, 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 извр-

шавање расхода по том основу. 

Члан 16. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 

извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци бу-

џета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе 

утврђене законским прописима - на постојећем нивоу 

и минимални стални трошкови неопходни за несме-

тано функционисање корисника буџетских средстава. 

Члан 17. 

Средства буџета распоређују се и исказују по 

ближим наменама, у складу са економском и функци-

оналном класификацајом, годишњим програмом и 

финансијским планом прихода и расхода. 

Годишњи програм и финансијски план прихода и 

расхода из става 1 овог члана доноси надлежни орган 

буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 18. 

Приликом додељивања уговора о набавци добара, 

пружања услуга и извођењу радова сви корисници 

буџета треба да поступе на начин угврђен Законом о 

јавним набавкама. 

Набавком мале вредности у смислу прописа о 

јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност 

дефинисана Законом о јавним набавкама. 

Члан 19. 

У оквиру плана за извршење буџета, локални орган 

управе надлежан за финансије планира ликвидност 

буџета и према готовинском току буџета врши ра-

според остварених прихода и примања. 

Директни корисник буџетских средтава може 

вршити плаћања у границама прописаних квота за 

свако тромесечје (или краћи период), које је одредио 

локални орган управе надлежан за финансије. 

Члан 20. 

Корисници јавних средстава буџета општине 

Владимирци преузимају обавезе на основу писаног 

уговора или другог правног акта, уколико законом није 

друкчије прописано. 

Корисници буџетских средстава дужни су да оба-

весте трезор локалне власти о: 

1) намери преузимања обавезе; 

2) предвиђеним условима и роковима плаћања 

након потписивања уговора; 

3) свакој промени која се тиче износа, рокова и 

услова плаћања; 

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном 

актом министра из члана 58. Закона о буџетском 

систему. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 

средстава предвиђених овом одлуком или које су 

настале у супротности са овом одлуком, не могу се 

извршавати на терет консолидованог рачуна трезора 

локалне власти. 

Члан 21. 

У случају да се у току године обим пословања или 

овлашћења директног корисника буџетских сре-

дстава промени, износ апропријације издвојених за 

активности тог корисника могу се увећати. односно 

смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. 
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Решење о промени апропријације из става 1. овог 

члана доноси Председник општине/ општинско веће. 

Директни корисник буџетских средстава, уз 

одобрење локалног органа надлежног за финансије, 

може извршити преусмеравање апропријација одо-

брених на име одређеног расхода у износу до 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 користити. 

пренесе у текућу буџетску резерву и може се кори-

стити за намене које нису предвиђене буџетом или 

намене за које средства нису довољна. 

Укупан износ преусмеравања из става 4. овог 

члана мора бити у складу са чланом 61. и 69 Закона 

о буџетском систему. 

Члан 22. 

Директни корисник буџетских средстава, који 

оствари приход и примања чији износ није могао 

бити познат у поступку доношења буџета, подноси 

захтев надлежном органу за финансије за отварање, 

односно повећање постојеће апропријације за извр-

шење расхода из свих извора финансирања, осим за 

извор 01- приходи из буџета. 

Индиректни корисник буџетских средстава, који 

оствари приход чији износ није могао бити познат у 

поступку доношења буџета, подноси захтев надле-

жном директном, односно повећање постојеће апро-

пријације за извршење расхода из свих говора 

финансирања, осим за извор 01-приходи из буџета. 

Апропријације из става 1. и 2. овог члана, осим из 

озвора 01-Приходи из буџета, могу се мењати без 

ограничења. 

Члан 23. 

За извршење ове одлуке одговоран је Предсе-

дник општине.  

Наредбодавац за извршење буџета је Предсе-

дник ошптине. 

Члан 24. 

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о 

буџетском систему, за спровођење фискалне поли-

тике и управљања јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима. 

Овлашћује се Председник општине да поднесе 

захтев Министарству финансија за одобрење фиска-

лног дефицита изнад утврђеног лимита од 10% 

уколико је реазултат реализација јавних инвестиција. 

Члан 25. 

Локални орган управе надлежан за финансије 

обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише председника 

општине/општинско веће, а обавезно у року од 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по доношењу извештаја 

из става 1. овог члана, председник општине/општи-

нско веће усваја и доставља извештаје Скупштини 

општине. 

Члан 26. 

Распоред и коришћење средстава врши се по 

финасијским плановима и програмима у оквиру 

раздела, чији су носиоци директни корисници буџе-

тски средстава и то: 

Раздео 1 - Скушптина ошптине 

За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Председник скупштине општине или његов заменик, 

уз пратећу оргиналну документацију преткодно при-

премљену и контролисану од стране секретара 

Скупштине општине. 

Раздео 2- Председник општине - Општинско веће 

За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Председник општине или његов заменик, уз пратећу 

оргиналну докуменгацију претходно припремљену и 

контролисану од стране одговорног лица за скупшти-

нске послове. 

Раздео 3 - Општинска управа 

За коришћење средстава из одобрених апро-

пријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 

020, 040, 060, 070, 090, 130, 132, 160, 170, 360, 411, 

412, 420, 450, 473, 487, 510, 540, 560, 620, 630, 640, 

722, 760, 810, 830, 860, 912 и 920, захтеве подноси 

начелник општинске управе или његов заменик, уз 

пратећу оргиналну документацију претходно припре-

мљену и контролисану од стране одговорног лица 

задуженог у одељењу за финансије и буџет Општи-

нске управе, а за коришћење средстава из одобрених 

апропријација у овом разделу, везаних за функције 

911 и 820 захтеве подноси руководиоци корисника 

или њихови заменици уз пратећу књиговодствену 

документацију (копије истих претходно припремљену 

и контролисану од стране одговорних лица тих 

буџетских корисника) Руководиоци корисника и њи-

хови заменици, из става 1 и 2., су непосредно 

одговорни Председнику општине за коришћење 

средстава из одобрених апропријација. Сви захтеви 

из овог члана се подносе Трезору општине при 

одељењу за финансије и буџет Општинске управе. 

У случајевима када буџетски корисник намерава 

да покрене поступак јавне набавке, или набавке 

мале вредности, односно када намерава да преузме 

обавезу у оквиру додељених апропријација, исти је 

дужан да се претходно обрати Трезору захтевом за 

преузимање обавеза најмање три дана пре покре-

тања поступка јавних набавки. По спроведеном по-

ступку јавне набавке буџетски корисник ће поднети 

Трезору захтев за пренос ередстава. 
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На захтев Трезора корисници су дужни да до-

ставе на увид и друге податке који су неопходни за 

пренос средстава. 

На основу поднетих захтева и пратеће доку-

ментације Председник општине доноси Решење о 

одобравању исплате са рачуна Извршења буџета 

које се спроводи и контролише у одељењу за фина-

нсије и буџет. 

Унутар одељења за финансије и буџет спроводи 

се интерна контрола о оправданости и законитости 

поднетих докумената на плаћање из буџета, на 

основу одобрених апропријација из ове одлуке, 

финансијских планова и програма и утврђених квота 

сваког буџетског кориника. 

Члан 27. 

За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом одлуком, одговоран је Председник 

општине Владимирци. 

За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом одлуком из области основног и 

средњег образовања, културе, физичке културе, 

социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здра-

вства. месне заједнице и остале кориснике одговоран 

је Начелник општинске управе и одговорно лице 

корисника. 

Члан 28. 

Корисници средстава буџета могу користити 

средства распоређена овом одлуком само за намене 

за које су им по њиховим захтевима та средства 

одобрена и пренета. 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2019. години обрачунату исправку вре-

дности нефинансијске имовине исказују на терет 

капитала, односно не исказују расход амортизације и 

употребе средстава за рад. 

Члан 30. 

У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 

основ, средства се враћају у буџет. 

Члан 31. 

Уколико индиректни корисник буџета својом дела-

тношћу 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, у 

складу са Законом. 

Члан ЗЗ. 

Приходи који су погрешно уплаћени, или упла-

ћени 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 изно-

сима у којима су уплаћени у корист буџета. 

Члан 34. 

Корисници буџетских средстава, до 31.12.2019. 

године пренеће на рачун извршења буџета сва 

средства која нису утрошена за финансирање 

расхода у 2019. години, која су тим корисницима 

пренета у складу са Одлуком о буџету општине 

Владимирци за 2019. годину. 

Члан 35. 

Буџетски корисници су дужни да на захтев надле-

жног 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), укуључујући и приходе које остваре 

обављањем услуга. 

Члан 36. 

Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупшти-

на општине, по претходно прибављеном мишљењу 

Министарства финасија. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 

Ова одлка ступа на снагу 8. дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева" а примењиваће 

се од 01.01.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 400-62/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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Република Србија  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИМИРЦИ  

Број: 119-15/18-I 

21.12.2018. године 

В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу члана 77. став 3. Закона о запосле-

нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016) 
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Скупштина општине Владимирци, на седници 

одржаној 21.12.2018. године, усваја следећи 

К А Д Р О В С К И  П Л А Н  

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ  

I Кадровским планом запослених у Општинској 

управи општине Владимирци за 2019. годину у складу 
 

са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, утврђује се посто-

јећи број запослених на дан 30.11.2018. године и 

планира потребан број запослених у 2019.години. 

II За извршавање послова у надлежности локалне 

самоуправе, ангажовани број службеника на положају, 

службеника и намештеника у Општинској управи 

општине Владимирци и помоћника председника 

општине у 2018. години: 

Звања службеника  и намештеника 

у радном односу на неодређено време 
Број запослених 

Службеник на положају у првој групи 1 

Самостални саветник 11 

Саветник 14 

Млађи саветник 2 

Сарадник 6 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 12 

Четврта врста радних места 5 

Пета врста радних места 3 

УКУПНО: 56 

 

Звања службеника  и намештеника 

у радном односу на одређено време 

(повећан обим посла) 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Самостални саветник 2 

Саветник 1 

Млађи саветник 1 

УКУПНО: 4 

 

Звања службеника 

на одређено време 

(у Кабинету председника) 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Помоћници Председника - функционери 3 

УКУПНО: 3 

III За извршавање послова у надлежности локалне самоуправе, планирани број службеника на положају, 

службеника и намештеника у Општинској управи и помоћника Председника у 2019.години: 

Звања службеника  и намештеника 

у радном односу на неодређено време 
Број запослених 

Службеник на положају у првој групи 1 

Самостални саветник 11 

Саветник 14 

Млађи саветник 2 

Сарадник 6 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 12 

Четврта врста радних места 5 

Пета врста радних места 3 

УКУПНО: 56 
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Звања службеника  и намештеника 

у радном односу на одређено време 

(повећан обим посла) 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Самостални саветник 2 

Саветник 1 

Млађи саветник 3 

Сарадник 1 

УКУПНО: 7 

 

Звања службеника  и намештеника 

на одређено време 

(у Кабинету председника) 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Помоћници Председника - функционери 3 

 УКУПНО: 3 

IV Кадровски план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сл. листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а 

примењује се почев од 1. јануара 2019.године. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском 

систему (,,Сл. гласник РС",бр. 54/09, 73/10,..., 99/16 и 

113/17), члана 32. ст. 1 и 2. Закона о локалној само-

управи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/18) и чл. 47. став 1. тачка 2. Статута општине 

Владимирци (,,Сл. Лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 4/14 - пречи-

шћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци 

на седници одржаној дана:21.12.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Meња се члан 2. Одлуке о буџету општине 

Владимирци број 400-38/17-I од дана 21.12.2017. 

године и гласи: 

Буџет општине Владимирци за 2018. годину са-

стоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу 

продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 446.086.918,30 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 463.626.041,80 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -17.539.123,49 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 

набавку домаћих хартија од вредности 6211) 
62 0,00 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 -17.539.123,49 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 15.090.000,00 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 

9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92 0,00 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 3.342.123,18 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 
6211 0,00 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 893.000,00 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 17.539.123,18 

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну 

прихода и примања: 
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ОПШТИ ДЕО - ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

Класа/Катего-

рија/Група 
Конто 

ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

Средства из 

буџета 

 (Извор 01) 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

 (Извор 04) 

Трансфери 

од других 

нивоа 

власти  

 (Извор 07) 

Донације од 

међунаро-

дних 

организација 

(Извор 06) 

Примања од 

домаћих 

задуживања   

(Извор 10) 

Нераспоре-

ђени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

(Извор 13) 

Родитељски 

динар за 

ваннаста-

вне 

активности           

(Извор 16) 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

300000 
  

Пренета средства из 

претходне године 
          3.342.123,18   3.342.123,18 

  311712             650.000,00   650.000,00 

  321311             2.692.123,18   2.692.123,18 

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  393.494.972,60 627.000,00 42.450.603,00 7.963.945,70 0,00   1.550.397,00 446.086.918,30 

710000   ПОРЕЗИ 169.790.620,49 0,00 0,00   0,00     169.790.620,49 

711000   

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 

ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

101.154.222,04 0,00 0,00   0,00     101.154.222,04 

  711111 Порез на зараде 80.125.420,09             80.125.420,09 

  711121 

Порез на приходе од 

самосталних делатности 

који се плаћа према 

стварно оствареном 

приходу, по решењу 

Пореске управе 

49.190,06             49.190,06 

  711122 

Порез на приходе од 

самосталних делатности 

који се плаћа према 

паушално утврђеном 

приходу, по решењу 

Пореске управе 

6.806.568,83             6.806.568,83 

  711123 

Порез на приходе од 

самосталних делатности 

који се плаћа према 

стварно оствареном 

приходу самоопорези-

вањем 

5.384.156,74             5.384.156,74 
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  711143 
Порез на приходе од 

непокретности 
              0,00 

  711145 

Порез на приходе од 

давања у закуп покретних 

ствари - по основу 

самоопорезивања и по 

решењу Пореске управе  

128.703,91             128.703,91 

  711146 

Порез на приход од пољо-

привреде и шумарства, по 

решењу Пореске управе 

502,81             502,81 

  711147 Порез на земљиште 107,75             107,75 

  711148 

Порез на приходе од 

непокретности, по 

решењу Пореске управе 

              0,00 

  711161 
Порез на приходе од 

осигурања лица 
              0,00 

  711181 
Самодоприноси према 

зарадама запослених 
              0,00 

  711183 

Самодоприноси из при-

хода пољопривреде и 

шумарства 

35.305,35             35.305,35 

  711184 

Самодопринос из прихода 

лица која се баве само-

сталном делатношћу 

8.696,35             8.696,35 

  711191 Порез на остале приходе 8.610.959,53             8.610.959,53 

  711193 
Порез на приходе спорти-

ста и спортских стручњака 
4.610,62             4.610,62 

712000   
ПОРЕЗ НА ФОНД 

ЗАРАДА 
12,00 0,00 0,00   0,00     12,00 

  712112 
Порез на фонд зарада 

осталих запослених 
12,00 0,00           12,00 

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 48.050.797,87 0,00 0,00   0,00     48.050.797,87 

  713121 

Порез на имовину 

обвезника који не воде 

пословне књиге 

22.149.988,11             22.149.988,11 
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  713122 

Порез на имовину 

обвезника који воде 

пословне књиге 

11.928.921,16             11.928.921,16 

  713311 

Порез на наслеђе и 

поклон по решењу 

Пореске управе 

708.403,92             708.403,92 

  713421 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

непокретности, по 

решењу Пореске управе 

10.629.538,33             10.629.538,33 

  713423 

Порез на пренос апсолу-

тних права на моторним 

возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по 

решењу Пореске управе 

2.633.842,85             2.633.842,85 

  713611 
Порез на акције на име и 

уделе 
103,50             103,50 

714000   
ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
12.638.949,35 0,00 0,00   0,00     12.638.949,35 

  714431 

Комунална такса за 

коришћење рекламних 

паноа, укључујући и 

истицање и исписивање 

фирме ван пословног 

простора на објектима и 

просторима који припа-

дају јединици локалне 

самоуправе (коловози, 

тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.)   

1.000.000,00             1.000.000,00 

  714513 

Комунална такса за држа-

ње моторних друмских и 

прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и 

машина 

9.418.302,46             9.418.302,46 

  714514 
Годишња накнада за 

моторна возила 
              0,00 
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  714543 

Накнада за промену 

намене обрадивог 

пољопривредног 

земљишта 

86.406,18             86.406,18 

  714547 
Накнада за загађивање 

животне средине 
5.009,64             5.009,64 

  714562 

Посебна накнада за 

заштиту и унапређење 

животне средине 

2.129.231,07             2.129.231,07 

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 7.946.639,23 0,00 0,00   0,00     7.946.639,23 

  716111 

Комунална такса за 

истицање фирме на 

пословном простору 

7.946.639,23             7.946.639,23 

  716112 

Комунална такса за 

истицање и исписивање 

фирме ван пословног 

простора на објектима и 

просторијама који 

припадају јединици 

локалне самоуправе 

              0,00 

730000   
ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
198.117.049,00 0,00 42.450.603,00 7.963.945,70 0,00     248.531.597,70 

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
0,00 0,00 0,00 7.963.945,70 0,00     7.963.945,70 

  732151 

Текуће донације од 

међународних 

организација у корист 

нивоа општина 

      7.963.945,70       7.963.945,70 

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 
198.117.049,00 0,00 42.450.603,00   0,00     240.567.652,00 

  

733151 

Ненаменски трансфери 

од Републике у корист 

нивоа општина 

198.117.049,00             198.117.049,00 

  

733152 

Други текући трансфери  

од Републике у корист 

нивоа општина 
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733154 

Текући наменски 

трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 

    23.950.603,00         23.950.603,00 

  733251 

Капитални наменски 

трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 

    18.500.000,00         18.500.000,00 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 25.587.303,11 627.000,00 0,00   0,00     27.764.700,11 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 5.072.057,23 0,00 0,00   0,00     5.072.057,23 

  741151 

Приходи буџета града од 

камата на средства 

консолидованог рачуна 

трезора укључена у 

депозит банака 

260.043,06             260.043,06 

  741511 

Накнада за коришћење 

минералних сировина и 

геотермалних извора 

3.606.594,44             3.606.594,44 

  741522 

Средства остварена од 

давања у закуп пољопри-

вредног земљишта, 

односно пољопривредног 

објекта у државној својини 

791.810,42             791.810,42 

  741526 
Накнада за коришћење 

шума и шумског земљишта 
339.319,93             339.319,93 

  741531 

Комунална такса за 

коришћење простора на 

јавним површинама или 

испред пословног про-

стора у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, 

књига и других публика-

ција, производа старих и 

уметничких заната и 

домаће радиности 

4.742,42             4.742,42 

  741534 
Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта 
69.546,96             69.546,96 
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742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА 
15.407.330,82 627.000,00 0,00   0,00     16.034.330,82 

  742126 

Накнада по основу конве-

рзије права коришћења у 

право својине 

29.950,08             29.950,08 

  742155 

Приходи од давања у 

закуп, односно на кори-

шћење непокретности у 

општинској својини које 

користе општине и 

индиректни корисници 

њиховог буџета 

1.436.988,02             1.436.988,02 

  742156 

Приходи остварени по 

основу пружања услуга 

боравка деце у предшко-

лским установама у 

корист нивоа општина 

3.881.493,80             3.881.493,80 

  742251 
Општинске 

административне таксе 
              0,00 

  742253 
Накнада за уређивање 

грађевинског земљишта 
219.962,56             219.962,56 

  742255 

Такса за озакоњење 

објеката у корист нивоа 

општина 

3.938.844,36             3.938.844,36 

  742351 

Приходи које својом дела-

тношћу остваре органи и 

организације општине 

5.900.092,00             5.900.092,00 

  742372 

Приходи индирекних кори-

сника буџета локалне са-

моуправе који се остварују 

додатним активностима 

  627.000,00           627.000,00 

743000   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

4.148.493,11 0,00 0,00   0,00     4.148.493,11 

  743324 

Приходи од новчаних казни 

за прекршаје, предвиђене 

прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

4.148.493,11             4.148.493,11 
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  743353 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје по 

прекршајном налогу и 

казни изречених у 

управном поступку у 

корист нивоа општина 

              0,00 

  743924 

Приходи од увећања 

целокупног пореског дуга 

који настаје као после-

дица принудне наплате 

              0,00 

745000   

МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

959.421,95 0,00 0,00   0,00   1.550.397,00 2.509.818,95 

  745111 

Средства по основу 

разлике за уплату нето 

прихода запосленог код 

исплатиоца у јавном 

сектору 

            1.550.397,00 1.550.397,00 

  745151 
Остали приходи у корист 

нивоа општина 
959.421,95 0,00           959.421,95 

770000   

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

0,00 0,00             

772000   

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

0,00               

  772114 

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 

буџета општине из 

претходне године 

                

780000   

TРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ 

0,00 0,00 0,00   0,00     0,00 
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781000   

TРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИ-

КА НА ИСТОМ НИВОУ 

0,00 0,00 0,00   0,00     0,00 

  781112 

Трансфери од директним 

ка индиректним корисни-

цима на истом нивоу 

              0,00 

800000   

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0,00 0,00           0,00 

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
0,00 0,00           0,00 

  
811000 

Примања од продаје 

непокретности 
              0,00 

  811153 

Примања од oтплате 

станова у корист нивоа 

општина 

              0,00 

900000 

  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ-

ВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00   15.090.000,00     15.090.000,00 

910000   
ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА  
0,00 0,00 0,00   15.090.000,00     15.090.000,00 

911000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕ-

ЂЕНИ ПРИХОДИ 
0,00 0,00 0,00   15.090.000,00     15.090.000,00 

  911451 

Примања од задуживања 

од пословних банака у 

земљи у корист нивоа 

општина 

        15.090.000,00     15.090.000,00 

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУ-

ЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН. ИМОВИНЕ 

393.494.972,60 627.000,00 42.450.603,00 7.963.945,70 15.090.000,00   1.550.397,00 461.176.918,30 

  

3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА 

СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

393.494.972,60 627.000,00 42.450.603,00 7.963.945,70 15.090.000,00 3.342.123,18 1.550.397,00 464.519.041,48 
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Расходи и издаци буџета утврђују су у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 

ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 369.182.581,34 37.084.069,19 406.266.650,53 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100.469.329,83 11.047.391,63 111.516.721,46 

411 Плате и додаци запослених 75.664.810,69 9.597.391,63 85.262.202,32 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.544.284,91 1.400.000,00 14.944.284,91 

413 Накнаде у натури (превоз) 3.128.863,50 0,00 3.128.863,50 

414 Социјална давања запосленима 707.324,72 50.000,00 757.324,72 

415 Накнаде за запослене 4.924.188,26 0,00 4.924.188,26 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 2.499.857,75 0,00 2.499.857,75 

417 Посланички додатак; 0,00 0,00 0,00 

418 Судијски додатак. 0,00 0,00 0,00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 141.489.542,34 3.720.231,86 145.209.774,20 

421 Стални трошкови 36.521.727,58 1.354.691,96 37.876.419,54 

422 Трошкови путовања 547.424,00 368.164,00 915.588,00 

423 Услуге по уговору 31.819.461,35 1.174.937,00 32.994.398,35 

424 Специјализоване услуге 4.795.788,07 0,00 4.795.788,07 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 50.777.407,39 0,00 50.777.407,39 

426 Материјал 17.027.733,95 822.438,90 17.850.172,85 

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00 

431 Амортизација некретнина и опреме; 0,00 0,00 0,00 

432 Амортизација култивисане имовине; 0,00 0,00 0,00 

433 Употреба драгоцености; 0,00 0,00 0,00 

434 Употреба природне имовине; 0,00 0,00 0,00 

435 Амортизација нематеријалне имовине 0,00 0,00 0,00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 1.201.429,67 0,00 1.201.429,67 

441 Отплата домаћих камата; 250.000,00 0,00 250.000,00 

442 Отплата страних камата; 0,00 0,00 0,00 

443 Отплата камата по гаранцијама 0,00 0,00 0,00 

444 Пратећи трошкови задуживања 951.429,67 0,00 951.429,67 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 21.261.906,00 0,00 21.261.906,00 

451 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
21.261.906,00 0,00 21.261.906,00 

4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
0,00 0,00 0,00 

452 
Субвенције приватним финансијским 

институцијама; 
0,00 0,00 

 

453 Субвенције јавним финансијским институцијама; 0,00 0,00 0,00 

454 Субвенције приватним предузећима 0,00 0,00 0,00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 56.533.298,33 0,00 56.533.298,33 

461 Донације страним владама  0,00 0,00 0,00 

462 
Донације и дотације међународним 

организацијама 
0,00 0,00 0,00 

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 34.948.150,00 0,00 34.948.150,00 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0,00 0,00 0,00 

464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

465 Остале донације, дотације и трансфери  7.585.148,33 0,00 7.585.148,33 
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470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 25.870.286,39 22.286.445,70 48.156.732,09 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25.870.286,39 22.286.445,70 48.156.732,09 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 21.633.688,18 30.000,00 21.663.688,18 

481 Дотације невладиним организацијама; 18.542.346,70 0,00 18.542.346,70 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 323.873,42 30.000,00 353.873,42 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 895.945,77 0,00 895.945,77 

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других 

природних узрока; 

1.871.522,29 0,00 1.871.522,29 

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа; 
0,00 0,00 0,00 

489 
Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију националног инвестиционог плана 
0,00 0,00 0,00 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 723.100,60 0,00 723.100,60 

494 
Административни трансфери из буџета - Текући 

расходи 
0,00 0,00 0,00 

495 
Административни трансфери из буџета - Издаци 

за нефинансијску имовину 
0,00 0,00 0,00 

496 
Административни трансфери из буџета - Издаци 

за отплату главнице и набавку финансијске имовине 
0,00 0,00 0,00 

499 
Административни трансфери из буџета - 

Средства резерве 
723.100,60 0,00 723.100,60 

49911 Стална резерва 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 

49912 Текућа резерва -526.899,40 0,00 -526.899,40 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 23.419.391,27 33.940.000,00 57.359.391,27 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 21.352.509,06 33.940.000,00 55.292.509,06 

511 Зграде и грађевински објекти; 15.949.889,62 33.290.000,00 49.239.889,62 

512 Машине и опрема; 4.398.405,00 550.000,00 4.948.405,00 

513  Остале некретнине и опрема; 20.214,44 0,00 20.214,44 

514 Култивисана имовина; 0,00 0,00 0,00 

515 Нематеријална имовина 984.000,00 100.000,00 1.084.000,00 

520 ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0,00 

521 Робне резерве; 0,00 0,00 0,00 

522 Залихе производње; 0,00 0,00 0,00 

523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 

531 Драгоцености 0,00 0,00 0,00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.066.882,21 0,00 2.066.882,21 

541 Земљиште; 2.066.882,21 0,00 2.066.882,21 

542 Рудна богатства; 0,00 0,00 0,00 

543 Шуме и воде 0,00 0,00 0,00 

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а 0,00 0,00 0,00 

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а 0,00 0,00 0,00 

600 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
893.000,00 0,00 893.000,00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  893.000,00 0,00 893.000,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 893.000,00 0,00 893.000,00 

612 Отплата главнице страним банкама 0,00 0,00 
 

613 Отплата дуга по гаранцијама 0,00 0,00 
 

620 Набавка финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 

6211 
Набавка домаћих хартија од вредности, изузев 

акција                                                                 
0,00 0,00 0,00 

 
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  393.494.972,61 71.024.069,19 464.519.041,80 
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Члан 2. 

Мења се члан 3. Одлуке о буџету општине 

Владимирци за 2018. годину бр. 400-38/17-I од 

21.12.2017. године и гласи: 

Приходи и примања и расходи и издаци за 2018. 

годину утврђени су у следећим износима: 

Текући приходи и примања од продаје нефина-

нсијске имовине у укупном износу од 446.208.815,30 

динара 

Текући расходи и издаци за нефинансијску имо-

вину у износу од 463.387.938,48 динара 

У плану буџета за 2018. годину утврђен је буџе-

тски дефицит у износу од 17.179.123,18 

Потребна средства за финансирање укупног фи-

скалног дефицита из члана 2. ове одлуке у износу од 

17.179.123,18 динара, обезбедиће се из нераспо-

ређеног вишка прихода и примања из ранијих година 

у износу од 3.342.123,18 динара, а остатак у износу 

од 13.837.000,00 динара обезбедиће се од примања 

из задуживања. 

Члан 3. 

Мења се члан 6. Одлуке о буџету општине 

Владимирци за 2018. годину бр. 400-38/17-I од 

21.12.2017. године и гласи: 

Издаци за капиталне пројекте, планирани за 

буџетску 2018. и наредне две године , исказани су у 

табели капиталних пројеката: 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2018-2019. ГОДИНЕ у хиљадама динара 

Р
е

д
н

и
 б

р
о

ј 

Назив капиталног пројекта 

Г
о

д
и

н
а

 п
о

ч
е

т
к
а

 

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
њ

а
 

п
р

о
је

к
т
а
 

Г
о

д
и

н
а
 з

а
в

р
ш

е
т
к
а
 

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
њ

а
 

п
р

о
је

к
т
а
 

У
к
у

п
н

а
 в

р
е
д

н
о

с
т
 

п
р

о
је

к
т
а
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
0
 

1 Пројекат трасе цевовода 2019 2019 1.000,00 - 1.000,00 -   

2 Пројекат гасовода 2019 2019 1.155,00 - 1.155,00 -   

3 
Изградња потисног цевовода и 

резерв. за воду 
2018 2020 61.427,00 1.427,00 30.000,00 30.000,00   

4 Изградња бунара Суво Село 2018 2018 18.500,00 18.500,00 - -   

5 Изградња индустријске зоне 2019 2019 7.000,00 - 7.000,00     

6 Геотермална бушотина 2019 2019 70.000,00 - 70.000,00     

7 Просторно и урбанист. план. 2018 2018 220,00 220,00       

8 Реконстр.зграде полиц.станице 2018 2018 6.000,00 6.000,00       

9 Уређење трга у Владимирцима 2018 2018 2.350,00 2.350,00       

10 Асфалтирање путева 2018 2018 0,00 -       

11 Постављање лежећих полицајаца 2018 2018 0,00 - - -   

12 Асфалтирање пута Месарци-Бељин 2018 2018 0,00 -       

13 Реконструкција тротоара Владимирци 2018 2018 0,00 -       

14 Изградња ограде око средње школе 2019 2019 1.000,00 - 1.000,00     

15 Зграда за социјално становање 2018 2018 0,00 -       

16 Терени за мали фудбал 2018 2018 4.481,00 4.481,00       

17 
Опрема за културу - полице за 

потребе Библиотеке Диша Атић 
2018 2018 370,00 370,00       

18 
Куповина књига за потребе 

Библиотеке Диша Атић 
2018 2018 550,00 550,00       

19 
Опрема за културу - Јаловичка 

ликовна колонија 
2018 2018 0,00 -       

20 Опрема за опремање вртића 2018 2018 144,00 144,00       

21 
Капитално одржавање зграде 

Општинске управе 
2018 2018 0,00 -       

22 

Набавка рачунарске, канцеларијске, 

саобраћајне и електронске опреме 

за потребе Општинске управе 

2018 2018 1.606,00 1.606,00       
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23 
Набавка софтвера за потребе 

Општинске управе 
2018 2018 408,00 408,00       

24 Набавка контејнера за смеће 2018 2018 521,00 521,00       

25 

Набавка земљишта - накнада за 

одузето земљиште и за потребе 

вишенаменске акумулације 

Вукошић 

2018 2019 7.066,00 2.066,00 5.000,00     

26 
Набавка опреме за потребе 

Туристичке организације 
2018 2018 200,00 200,00       

27 

Набавка рачуноводственог 

софтвера за потребе туристичке 

организације 

2018 2018 126,00 126,00       

28 

Набавка рачунарске опреме зарад 

унапређења инф.техн капацит. 

Библиотеке 

2018 2018 500,00 500,00       

29 
Изградња дечјег игралишта и 

набавка справа 
2018 2018 1.628,00 1.628,00       

30 Изградња нове управне зграде 2018 2018 10.500,00 10.500,00       

31 
Израда пројектне документације за 

капиталне пројекте у периоду 2019 
2018 2018 5.512,00 5.512,00       

32 Пројекат безбедности саобраћаја 2018 2018 250,00 250,00       

Укупно: 202.514,00 57.359,00 115.155,00 30.000,00 0,00 

 

Члан 4. 

Мења се члан 7. Одлуке о буџету општине 

Владимирци за 2018. годину бр. 400-38/17-I од 

21.12.2017. године и гласи: 

Овом одлуком о буџету општине Владимирци за 

2018. годину обезбеђена су средства за наведене 

пројекте у укупном износу од 59.359.391,27 динара. 

По изворима финансирања средства се обезбеђују 

на следећи начин: 

1. Из текућих прихода буџета (Извор 01) у износу 

од 23.419.391,27 динара 

2. Из сопствених прихода индиректних корисника 

буџета (Извор 04) у износу од 150.000,00 динара 

3. Из наменских капиталних трансфера од нивоа 

Републике  (Извор 07) у износу од 18.500.000,00 

динара 

4. Из примања од задуживања код пословних 

банака у земљи (Извор 10) у износу од 15.090.000,00 

динара 

5. Из пренетих неутрошених средстава (Извор 13) 

у износу од 200.000,00 динара 

Структура финансирања капиталних пројеката у 2018. години по изворима финансирања: 
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1 
Изградња потисног цевовода и резерв. 

за воду 
1.427,00         1.427,00 

2 Изградња бунара Суво Село     7.500,00 10.800,00 200,00 18.500,00 

3 Просторно и урбанист. план. 220,00         220,00 

4 Реконстр.зграде полиц.станице 6.000,00         6.000,00 

5 Уређење трга у Владимирцима 2.350,00         2.350,00 

6 Терени за мали фудбал 481,00     4.000,00   4.481,00 

7 
Опрема за културу - полице за потребе 

Библиотеке Диша Атић  
320,00 50,00       370,00 

8 
Куповина књига за потребе Библиотеке 

Диша Атић  
450,00 100,00       550,00 

9 Опрема за опремање вртића 144,00         144,00 



Страна 120 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 30 

 

 

 

10 

Набавка рачунарске, канцеларијске и 

електронске опреме за потребе 

Општинске управе 

1.606,00         1.606,00 

11 

Набавка софтвера за потребе Општи-

нске управе - Одељења за финансије и 

буџет 

408,00         408,00 

12 Набавка контејнера за смеће 521,00         521,00 

13 

Набавка земљишта - накнада за одузето 

земљиште и за потребе вишенаменске 

акумулације Вукошић 

2.066,00         2.066,00 

14 
Набавка опреме за потребе Туристичке 

организације 
200,00         200,00 

15 
Набавка рачуноводственог софтвера за 

потребе туристичке организације 
126,00         126,00 

16 

Набавка рачунарске опреме зарад 

унапређења инф.техн капацит. 

Библиотеке 

    500,00     500,00 

17 
Изградња дечјег игралишта и набавка 

справа 
1.628,00         1.628,00 

18 Изградња нове управне зграде     10.500,00     10.500,00 

19 
Израда пројектне документације за 

капиталне пројекте у периоду 2019 
5.222,00     290,00   5.512,00 

20 Пројекат безбедности саобраћаја 250,00         250,00 

Укупно: 23.419,00 150,00 18.500,00 15.090,00 200,00 57.359,00 

 

За капиталне пројекте планирано је да се у 2019. 

години обезбеде средства из буџета општине 

Владимирци у износу од 115.155.000,00 динара. И то 

из буџета (Извор 01) износ од 15.155.000,00 динара и 

из капиталних трансфера од нивоа републике (Извор 

07) 100.000.000,00 динара 

За капиталне пројекте планирано је да се у 2020. 

години обезбеде средства у износу од 30.000.000,00 

динара и то у укупном износу од капиталних тра-

нсфера од нивоа републике (Извор 07). 

Члан 5. 

Мења се члан 8. Одлуке о буџету општине 

Владимирци за 2018. годину бр. 400-38/17-I од 

21.12.2017. године и гласи: 

Средства из буџета у износу од 393.494.972,60 

динара, и средства  из осталих извора у износу од 

71.145.965,88 утврђени су и распоређени по функци-

оналној класификацији и то: 

Функциje Функционална класификација 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 17.451.578,24  22.286.446  39.738.023,94  

010 Болест и инвалидност;  -   -   -  

020 Старост;  -   5.250.000   5.250.000  

030 Корисници породичне пензије;  -   -   -  

040 Породица и деца; 4.897.953,24   -   4.897.953  

050 Незапосленост;  -   -   -  

060 Становање;  -   -   -  

070 
Социјална помоћ угроженом становни-штву 

некласификована на другом месту; 
453.625,00   17.036.446  17.490.070,70  

080 Социјална заштита - истраживање и развој;  -   -   -  

090 
Социјална заштита некласификована на другом 

месту 
12.100.000,00   -   12.100.000  
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100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 167.538.502,20  10.500.000,00  178.038.502,20 

110 

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови; 
14.281.205,23   -  14.281.205,23 

111 Извршни и законодавни органи  -   -   -  

112 Финансијски и фискални послови  -   -   -  

113 Спољни послови  -   -   -  

120 Економска помоћ иностранству;  -   -   -  

121 

Економска помоћ земљама у развоју и земљама 

у транзицији 
 -   -   -  

122 

Економска помоћ преко међународних 

организација 
 -   -   -  

130 Опште услуге; 134.062.306,26  10.500.000,00  144.562.306,26  

131 Опште кадровске услуге  -   -   -  

132 Опште услуге планирања и статистике  -   -   -  

133 Остале опште услуге  8.350.000   -   8.350.000  

140 Основно истраживање;  -   -   -  

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој;  -   -   -  

160 

Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту; 
9.651.990,71   -  9.651.990,71  

170 Трансакције јавног дуга; 1.193.000,00   -   1.193.000  

180 

Трансфери општег карактера између различитих 

нивоа власти 
 -   -   -  

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 639.296,80   -   639.297  

310 Услуге полиције;  -   -   -  

320 Услуге противпожарне заштите;  -   -   -  

330 Судови;  -   -   -  

340 Затвори;  -   -   -  

350 Јавни ред и безбедност - истраживање и развој;  -   -   -  

360 

Јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту 
639.296,80   -   639.297  

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 57.271.705,19   290.000  57.561.705,19 

410 

Општи економски и комерцијални послови и 

послови по питању рада; 
 -   -   -  

411 Општи економски и комерцијални послови  -   -   -  

412 Општи послови по питању рада  4.009.753   -   4.009.753  

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; 18.388.000,00   -   18.388.000  

421 Пољопривреда  -   -   -  

422 Шумарство  -   -   -  

423 Лов и риболов  -   -   -  

430 Гориво и енергија;  -   -   -  

431 Угаљ и остала чврста минерална горива  -   -   -  

432 Нафта и природни гас  -   -   -  

433 Нуклеарно гориво  -   -   -  

434 Остала горива  -   -   -  

435 Електрична енергија  -   -   -  

436 Остала енергија  2.355.000   -   2.355.000  

440 Рударство, производња и изградња;  -   -   -  

441 

Ископавање минералних ресурса, изузев 

минералних горива 
 -   -   -  

442 Производња  -   -   -  
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443 Изградња  -   -   -  

450 Саобраћај;  -   -   -  

451 Друмски саобраћај  29.810.683   290.000   30.100.683  

452 Водени саобраћај  -   -   -  

453 Железнички саобраћај  -   -   -  

454 Ваздушни саобраћај  -   -   -  

455 Цевоводи и други облици саобраћаја  -   -   -  

460 Комуникације;  -   -   -  

470 Остале делатности;  -   -   -  

471 Трговина, смештај и складиштење  -   -   -  

472 Хотели и ресторани  -   -   -  

473 Туризам  2.708.269   -   2.708.269  

474 Вишенаменски развојни пројекти  -   -   -  

480 Економски послови - истраживање и развој;  -   -   -  

481 

Истраживање и развој - Општи економски и 

комерцијални послови и послови по питању 

рада 

 -   -   -  

482 

Истраживање и развој - Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов 
 -   -   -  

483 Истраживање и развој - Гориво и енергија  -   -   -  

484 

Истраживање и развој - Рударство, производња 

и изградња 
 -   -   -  

485 Истраживање и развој - Саобраћај  -   -   -  

486 Истраживање и развој - Комуникације  -   -   -  

487 Истраживање и развој - Остале делатности  -   -   -  

490 

Економски послови некласификовани на другом 

месту 
 -   -   -  

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 7.253.845,38   -  7.253.845,38 

510 Управљање отпадом;  5.975.586   -   5.975.586  

520 Управљање отпадним водама;  -   -   -  

530 Смањење загађености;  -   -   -  

540 

Заштита биљног и животињског света и 

крајолика; 
 656.659   -   656.659  

550 

Заштита животне средине - истраживање и 

развој; 
 -   -   -  

560 

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 
621.600,00   -  621.600,00  

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 27.337.050,62 19.692.294,96 47.029.345,58 

610 Стамбени развој; 0,00 0,00 0,00 

620 Развој заједнице; 2.579.682,29 0,00 2.579.682,29 

630 Водоснабдевање; 10.426.512,00 18.500.000,00 28.926.512,00 

640 Улична расвета; 14.330.856,33 1.192.294,96 15.523.151,29 

650 

Послови становања и заједнице - истраживање 

и развој; 
0,00 0,00 0,00 

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
0,00 0,00 0,00 

700 ЗДРАВСТВО 14.685.000,00  -  14.685.000,00 

710 Медицински производи, помагала и опрема;  -   -   -  

711 Фармацеутски производи  -   -   -  

712 Остали медицински производи  -   -   -  
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713 Терапеутска помагала и опрема  -   -   -  

720 Ванболничке услуге;  -   -   -  

721 Опште медицинске услуге  -   -   -  

722 Специјализоване медицинске услуге  685.000   -   685.000  

723 Стоматолошке услуге  -   -   -  

724 Парамедицинске услуге  -   -   -  

730 Болничке услуге;  -   -   -  

731 Опште болничке услуге  -   -   -  

732 Специјализоване болничке услуге  -   -   -  

733 Услуге медицинских центара и породилишта  -   -   -  

734 Услуге домова за негу и опоравак  -   -   -  

740 Услуге јавног здравства;  -   -   -  

750 Здравство - истраживање и развој;  -   -   -  

760 Здравство некласификовано на другом месту. 14.000.000,00    14.000.000  

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 28.177.240,12 5.707.539,90 32.502.780,02 

810 Услуге рекреације и спорта; 13.587.215,62  4.000.000   17.587.216  

820 Услуге културе; 11.628.024,50 1.707.539,90 13.335.564,40 

830 Услуге емитовања и штампања; 1.580.000,00  -   1.580.000  

840 Верске и остале услуге заједнице;  -   -   -  

850 

Рекреација, спорт, култура и вере - 

истраживање и развој; 
 -   -   -  

860 

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
 1.382.000   -   1.382.000  

900 ОБРАЗОВАЊЕ 73.140.754,06 12.547.788,63 85.688.542,69 

910 Предшколско и основно образовање;  -   -   -  

911 Предшколско образовање 46.192.604,06 12.547.788,63 58.740.392,69 

912 Основно образовање 19.998.150,00  -  19.998.150,00 

913 Основно образовање са домом ученика  -   -   -  

914 Основно образовање са средњом школом  -   -   -  

915 Специјално основно образовање  -   -   -  

916 

Основно образовање са средњом школом и 

домом ученика 
 -   -   -  

920 Средње образовање; 6.950.000,00  -  6.950.000,00 

921 Ниже средње образовање  -   -   -  

922 Више средње образовање  -   -   -  

923 Средње образовање са домом ученика  -   -   -  

930 Више образовање;  -   -   -  

931 Више образовање  -   -   -  

932 Више образовање са студентским домом  -   -   -  

940 Високо образовање;  -   -   -  

941 Високо образовање - први степен  -   -   -  

942 Високо образовање - други степен  -   -   -  

950 Образовање које није дефинисано нивоом;  -   -   -  

960 Помоћне услуге образовању;  -   -   -  

970 Образовање - истраживање и развој;  -   -   -  

980 Образовање некласификовано на другом месту  -   -   -  

  УКУПНО 393.494.972,61  71.024.069,19  464.519.041,80  
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II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 6. 

Мења се члан 9.  Одлуке о буџету општине Владимирци за 2018. годину бр. 400-38/17-I од 21.12.2017. године и гласи: 
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1           СКУПШТИНА 

   

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   
  

2101-0001 
  

Функционисање Скупштине 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 

   
    

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.620.502,29 0,00 2.620.502,29 

    
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 469.069,92 0,00 469.069,92 

    
3 415 Накнаде трошкова за запослене 86.545,82 0,00 86.545,82 

    
4 421 Стални трошкови 760,00 0,00 760,00 

    
5 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00 

    
6 423 Услуге по уговору 2.467.009,02 0,00 2.467.009,02 

    
7 426 Материјал 119.332,73 0,00 119.332,73 

    
8 465 Остале дотације и трансфери 323.700,00 0,00 323.700,00 

    
9 481 Дотације невладиним организацијама 299.508,70 0,00 299.508,70 

    
10 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за функцију 110: 

   
     

01 Приходи из буџета 6.386.428,48 0,00 6.386.428,48 

      
Функција 110: 6.386.428,48 0,00 6.386.428,48 

      

Извори финансирања за програмску активност 

2101-0001: 

   
     

01 Приходи из буџета 6.386.428,48 0,00 6.386.428,48 

      
Свега за програмску активност 2101-0001: 6.386.428,48 0,00 6.386.428,48 
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2101-П1 

   
Дан општине Владимирци 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 

   
    

11 421 Стални трошкови 25.000,00 0,00 25.000,00 

    
12 426 Материјал 901.423,94 0,00 901.423,94 

      
Извори финансирања за функцију 110: 

   
     

01 Приходи из буџета 926.423,94 0,00 926.423,94 

      
Функција 110: 926.423,94 0,00 926.423,94 

      
Извори финансирања за пројекат 2101-П1: 

   
     

01 Приходи из буџета 926.423,94 0,00 926.423,94 

      
Свега за пројекат 2101-П1: 926.423,94 0,00 926.423,94 

. 
      

   
  

2101-П2 
   

Прослава општинске славе Петровдан 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 

   
    

13 421 Стални трошкови 0,00 0,00 0,00 

    
14 426 Материјал 15.000,00 0,00 15.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 110: 

   
     

01 Приходи из буџета 15.000,00 0,00 15.000,00 

      
Функција 110: 15.000,00 0,00 15.000,00 

      
Извори финансирања за пројекат 2101-П2: 

   
     

01 Приходи из буџета 15.000,00 0,00 15.000,00 

      
Свега за пројекат 2101-П2: 15.000,00 0,00 15.000,00 

. 
      

   
  

2101-П3 
   

Општинска изборна комисија 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 

   
    

15 423 Услуге по уговору 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за функцију 110: 

   
     

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

      
Функција 110: 0,00 0,00 0,00 
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Извори финансирања за пројекат 2101-П3: 

   
     

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за пројекат 2101-П3: 0,00 0,00 0,00 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 16: 

   
     

01 Приходи из буџета 7.327.852,42 0,00 7.327.852,42 

      
Свега за Програм 16: 7.327.852,42 0,00 7.327.852,42 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Раздео 1: 

   
     

01 Приходи из буџета 7.327.852,42 0,00 7.327.852,42 

      
Свега за Раздео 1: 7.327.852,42 0,00 7.327.852,42 

. 
      

   2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

   

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   
  

2101-0002 
  

Функционисање извршних органа 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 

   
    

16 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.636.632,76 0,00 2.636.632,76 

    
17 412 Социјални доприноси на терет послодавца 471.957,28 0,00 471.957,28 

    
18 415 Накнаде трошкова за запослене 146.374,30 0,00 146.374,30 

    
19 421 Стални трошкови 1.000,00 0,00 1.000,00 

    
20 422 Трошкови путовања 305.000,00 0,00 305.000,00 

    
21 423 Услуге по уговору 2.443.435,47 0,00 2.443.435,47 

    
22 426 Материјал 625.953,00 0,00 625.953,00 

    
23 465 Остале донације, дотације и трансфери 323.000,00 0,00 323.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 110: 

   
     

01 Приходи из буџета 6.953.352,81 0,00 6.953.352,81 

      
Функција 110: 6.953.352,81 0,00 6.953.352,81 
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Извори финансирања за програмску активност 

2101-0002: 

   
     

01 Приходи из буџета 6.953.352,81 0,00 6.953.352,81 

      
Свега за програмску активност 2101-0002: 6.953.352,81 0,00 6.953.352,81 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Раздео 2: 

   
     

01 Приходи из буџета 6.953.352,81 0,00 6.953.352,81 

      
Свега за Раздео 2: 6.953.352,81 0,00 6.953.352,81 

. 
      

   3           ОПШТИНСКА УПРАВА 

       1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

       1102-0001       Управљање/одржавање јавним осветљењем 

         640     Улична расвета 

           24 421 Стални трошкови 12.159.456,27 1.192.294,96 13.351.751,23 

        25 425 Текуће поправке и одржавање 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00 

        26 444 Пратећи тошкови задуживања 711.400,06 0,00 711.400,06 

            Извори финансирања за функцију 640: 

             01 Приходи из буџета 14.330.856,33 0,00 14.330.856,33 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.192.294,96 1.192.294,96 

            Функција 640: 14.330.856,33 1.192.294,96 15.523.151,29 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0001: 

             01 Приходи из буџета 14.330.856,33 0,00 14.330.856,33 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.192.294,96 1.192.294,96 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 14.330.856,33 1.192.294,96 15.523.151,29 

. 
      

       1102-0002       Одржавање јавних зелених површина 

   
    

  
540     

Заштита биљног и животињског света и 

крајолика; 

           27 424 Специјализоване услуге 656.659,38 0,00 656.659,38 

        28 426 Материјал 0,00 0,00 0,00 



Страна 128 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 30 

 

 

 

            Извори финансирања за функцију 540: 

             01 Приходи из буџета 656.659,38 0,00 656.659,38 

            Функција 540: 656.659,38 0,00 656.659,38 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0002: 

             01 Приходи из буџета 656.659,38 0,00 656.659,38 

            Свега за програмску активност 1102-0002: 656.659,38 0,00 656.659,38 

. 
      

   
    1102-0003     

  

Oдржавање чистоће на површинама јавне 

намене 

   
    

  
620     

Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 

           29 421 Стални трошкови 0,00 0,00 0,00 

            Извори финансирања за функцију 620: 

             01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

            Функција 620: 0,00 0,00 0,00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0003: 

             01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 0,00 0,00 0,00 

. 
 

          

       1102-0004      Зоохигијена 

   
    

  
660     

Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 

           30 424 Специјализоване услуге 708.160,00 0,00 708.160,00 

        31 484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока; 1.871.522,29 0,00 1.871.522,29 

            Извори финансирања за функцију 620: 

             01 Приходи из буџета 2.579.682,29 0,00 2.579.682,29 

            Функција 620: 2.579.682,29 0,00 2.579.682,29 
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Извори финансирања за програмску активност 

1102-0004: 

             01 Приходи из буџета 2.579.682,29 0,00 2.579.682,29 

            Свега за програмску активност 1102-0004: 2.579.682,29 0,00 2.579.682,29 

 .             

       1102-0008       Управљање и снабдевање водом за пиће 

         630     Водоснабдевање 

   
        32 451 

Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

            Извори финансирања за функцију 630: 

             01 Приходи из буџета 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

            Функција 630: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0008: 

             01 Приходи из буџета 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

.              

   

  
1102-П1 

   

Изградња потисног цевовода и резервоара за 

воду 

   
  

 630 
  

Водоснабдевање 

   
    

33 511 Зграде и грађевински објекти 1.426.512,00 0,00 1.426.512,00 

      
Извори финансирања за функцију 630: 

   
     

01 Приходи из буџета 1.426.512,00 0,00 1.426.512,00 

     
10 Приход од задуживања 0,00 0,00 0,00 

      
Функција 630: 1.426.512,00 0,00 1.426.512,00 

      
Извори финансирања за пројекат 1102-П1: 

   
     

01 Приходи из буџета 1.426.512,00 0,00 1.426.512,00 

     
10 Приход од задуживања 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за пројекат 1102-П1: 1.426.512,00 0,00 1.426.512,00 

. 
      

   
  

1102-П2 
   

Изградња бунара ,,Суво Село" и ,,Риђаке" 

   
  

 630 
  

Водоснабдевање 
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34 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 630: 

   
     

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 

     
10 Приход од задуживања 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 200.000,00 200.000,00 

      
Функција 630: 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 

      
Извори финансирања за пројекат 1102-П2: 

   
     

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 

     
10 Приход од задуживања 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 200.000,00 200.000,00 

      
Свега за пројекат 1102-П2: 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 

. 
      

               Извори финансирања за Програм 2: 

             01 Приходи из буџета 27.993.710,00 0,00 27.993.710,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 

          10 Примања од домаћих задуживања 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.392.294,96 1.392.294,96 

            Свега за Програм 2: 27.993.710,00 19.692.294,96 47.686.004,96 

. 
      

   
  

1501 
   

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   
  

1501-0002 
  

Мере активне политике запошљавања 

   
   

412 
  

Општи послови по питању рада 

   
    

34/1 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 446.258,43 0,00 446.258,43 

    
35 423 Услуге по уговору 3.563.494,86 0,00 3.563.494,86 

      
Извори финансирања за функцију 412: 

   
     

01 Приходи из буџета 4.009.753,29 0,00 4.009.753,29 

      
Функција 412: 4.009.753,29 0,00 4.009.753,29 

      

Извори финансирања за Програмску активност 

1501-0002: 

   
     

01 Приходи из буџета 4.009.753,29 0,00 4.009.753,29 

      
Свега за Програмску активност 1501-0002: 4.009.753,29 0,00 4.009.753,29 
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1501-П1 

   
Изградња индустријске зоне 

   
   

411 
  

Општи економски и комерцијални послови 

   
    

36 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за функцију 411: 

   
     

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

      
Функција 411: 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за Пројекат 1501-П1: 

   
     

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Пројекат 1501-П1: 0,00 0,00 0,00 

. 
      

   
  

1501-П2 
   

Геотермална бушотина 

   
   

487 
  

Истраживање и развој - Остале делатности 

   
    

37 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за функцију 487: 

   
     

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

      
Функција 487: 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за Пројекат 1501-П2: 

   
     

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Пројекат 1501-П2: 0,00 0,00 0,00 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 3: 

   
     

01 Приходи из буџета 4.009.753,29 0,00 4.009.753,29 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Програм 3: 4.009.753,29 0,00 4.009.753,29 

. 
      

   
  

0602 
   

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0001 

  

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 

   
   

130 
  

Опште услуге 
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38 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 39.616.741,81 0,00 39.616.741,81 

    
39 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.091.397,76 0,00 7.091.397,76 

    
40 413 Накнаде у натури 3.128.863,50 0,00 3.128.863,50 

    
41 414 Социјална давања запосленима 707.324,72 0,00 707.324,72 

    
42 415 Накнаде трошкова за запослене 1.853.591,10 0,00 1.853.591,10 

    

43 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.351.820,32 0,00 1.351.820,32 

    

44 421 Стални трошкови 13.721.036,23 0,00 13.721.036,23 

    

45 422 Трошкови путовања 80.000,00 0,00 80.000,00 

    

46 423 Услуге по уговору 15.322.316,92 0,00 15.322.316,92 

    

47 424 Специјализоване услуге 1.557.416,00 0,00 1.557.416,00 

    

48 425 Текуће поправке и одржавање 6.987.305,12 0,00 6.987.305,12 

    

49 426 Материјал 5.645.820,62 0,00 5.645.820,62 

    

50 444 Пратећи трошкови задуживања 63.413,64 0,00 63.413,64 

    

51 465 Остале донације, дотације и трансфери 4.087.986,16 0,00 4.087.986,16 

    

52 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.518.708,15 0,00 20.518.708,15 

    

53 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 303.000,00 0,00 303.000,00 

   
 

54 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 874.522,00 0,00 874.522,00 

   
 

55 511 Зграде и грађевински објекти 5.222.000,00 0,00 5.222.000,00 

   
 

56 512 Машине и опрема 3.234.160,00 0,00 3.234.160,00 

   
 

57 515 Нематеријална имовина 408.000,00 0,00 408.000,00 

    

58 541 Земљиште 2.066.882,21 0,00 2.066.882,21 

    
  

Извори финансирања за функцију 130: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 133.842.306,26 0,00 133.842.306,26 

    
  

Функција 130: 133.842.306,26 0,00 133.842.306,26 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0001: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 133.842.306,26 0,00 133.842.306,26 

  
    

Свега за Програмску активност 0602-0001: 133.842.306,26 0,00 133.842.306,26 

. 
      

   

  

0602-0003 
  

Сервисирање јавног дуга 

   

  
 

170 
  

Трансакције јавног дуга 
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59 441 Отплата домаћих камата 250.000,00 0,00 250.000,00 

    

60 444 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 0,00 50.000,00 

    

61 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 893.000,00 0,00 893.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 170: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00 

    
  

Функција 170: 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0003: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00 

  
    

Свега за Програмску активност 0602-0003: 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00 

. 

     
 

   
  

0602-0009 
  

Текућа буџетска резерва 

   

   
160 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 

   
    

62 499 Резерве 144.100,60 0,00 144.100,60 

      
Извори финансирања за функцију 160: 

   
     

01 Приходи из буџета 144.100,60 0,00 144.100,60 

      
Функција 160: 144.100,60 0,00 144.100,60 

      

Извори финансирања за програмску активност 

0602-0009: 

   
     

01 Приходи из буџета 144.100,60 0,00 144.100,60 

      
Свега за програмску активност 0602-0009: 144.100,60 0,00 144.100,60 

. 

     
 

   
  

0602-0010 
  

Стална буџетска резерва 

   

   
160 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 

   
    

63 499 Резерве 579.000,00 0,00 579.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 160: 

   
     

01 Приходи из буџета 579.000,00 0,00 579.000,00 

      
Функција 160: 579.000,00 0,00 579.000,00 
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Извори финансирања за програмску активност 

0602-0010: 

   
     

01 Приходи из буџета 579.000,00 0,00 579.000,00 

      
Свега за програмску активност 0602-0010: 579.000,00 0,00 579.000,00 

. 

     
 

   
  

0602-П1 
   

Дом ученика 

   
  

 130 
  

Опште услуге 

   
    

64 423 Услуге по уговору 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за функцију 130: 

   
     

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

     
10 Примања од домаћих задуживања 0,00 0,00 0,00 

      
Функција 130: 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за пројекат 0602-П1: 

   
     

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

     
10 Примања од домаћих задуживања 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за пројекат 0602-П1: 0,00 0,00 0,00 

. 

     
 

   
  

0602-П2 
   

Изградња нове управне зграде 

   
  

 130 
  

Опште услуге 

   
    

64/1 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 130: 

   
     

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

      
Функција 130: 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

      
Извори финансирања за пројекат 0602-П2: 

   
     

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

      
Свега за пројекат 0602-П2: 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

 .             

               Извори финансирања за Програм 15: 

             01 Приходи из буџета 135.758.406,86 0,00 135.758.406,86 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

            Свега за Програм 15: 135.758.406,86 10.500.000,00 146.258.406,86 
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    1101       
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

       1101-0001     Просторно и урбанистичко планирање 

         130     Опште услуге 

           65 511 Зграде и грађевински објекти 220.000,00 0,00 220.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130: 

             01 Приходи из буџета 220.000,00 0,00 220.000,00 

            Функција 130: 220.000,00 0,00 220.000,00 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

1101-0001: 

             01 Приходи из буџета 220.000,00 0,00 220.000,00 

            Свега за Програмску активност 1101-0001: 220.000,00 0,00 220.000,00 

 .             

   
    1101-0005     

Oстваривање јавног интереса у одржавању 

зграда 

         133     Остале опште услуге 

           66 511 Зграде и грађевински објекти 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

            Извори финансирања за функцију 133: 

             01 Приходи из буџета 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

            Функција 133: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

1101-0005: 

             01 Приходи из буџета 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

            Свега за Програмску активност 1101-0005: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

 .             

       1101-П1       Уређење трга у Владимирцима 

         133     Остале опште услуге 

           67 511 Зграде и грађевински објекти 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 

        67/1 515 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 
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            Извори финансирања за функцију 133: 

             01 Приходи из буџета 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 

            Функција 133: 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 

            Извори финансирања за Пројекат 1101-П1: 

             01 Приходи из буџета 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 

            Свега за Пројекат 1101-П1: 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 

              

               Извори финансирања за Програм 1: 

             01 Приходи из буџета 8.570.000,00 0,00 8.570.000,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

            Свега за Програм 1: 8.570.000,00 0,00 8.570.000,00 

.              

   

  
0701 

   

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

   

  0701-0002  

 

Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

   
   

451 
  

Друмски саобраћај 

   

    

68 425 Текуће поправке и одржавање 28.751.000,00 0,00 28.751.000,00 

    

68/1 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 290.000,00 290.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 28.751.000,00 0,00 28.751.000,00 

    
 

10 Примања од домаћих задуживања 0,00 290.000,00 290.000,00 

    
  

Функција 451: 28.751.000,00 290.000,00 29.041.000,00 

   
360 

  

Јавни ред и безбедност некласификован на другом 

месту 

   
    

69 423 Услуге по уговору 165.600,00 0,00 165.600,00 

    

70 426 Материјал 223.696,80 0,00 223.696,80 

    

71 511 Зграде и грађевински објекти 250.000,00 0,00 250.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 360: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 639.296,80 0,00 639.296,80 

    
  

Функција 360: 639.296,80 0,00 639.296,80 
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Извори финансирања за програмску активност 

0701-0002: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 29.390.296,80 0,00 29.390.296,80 

     
10 Примања од домаћих задуживања 0,00 290.000,00 290.000,00 

      
Свега за програмску активност 0701-0002: 29.390.296,80 290.000,00 29.680.296,80 

. 
      

   
  

0701-П1 
  

 

Асфалтирање пута Месарци - Бељин 

   
   

451 
  

Друмски саобраћај 

   

    

72 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451: 

   

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 0,00 0,00 

    
  

Функција 451: 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П1: 

   

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

    
 

10 Примања од задуживања 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за пројекат 0701-П1: 0,00 0,00 0,00 

. 
      

   

  
0701-П2 

  

 

Реконструкција тротоара у улици Светог Саве у 

Владимирцима 

   
   

451 
  

Друмски саобраћај 

   

    

73 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 451: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

    
  

Функција 451: 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П2: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за пројекат 0701-П2: 0,00 0,00 0,00 

. 
      

   

  
0701-П3 

  

 

"Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу ЈП Владимирци - у ликвидацији"-

обавезе 

   
   

451 
  

Друмски саобраћај 
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73/1 423 Услуге по уговору 7.444,00 0,00 7.444,00 

    
73/2 424 Специјализоване услуге 14.776,69 0,00 14.776,69 

    
73/3 425 Текуће поправке и одржавање 677.248,11 0,00 677.248,11 

    
73/4 426 Материјал 233.597,79 0,00 233.597,79 

    

73/5 444 Пратећи трошкови задуживања 126.615,97 0,00 126.615,97 

    
  

Извори финансирања за функцију 451: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 1.059.682,56 0,00 1.059.682,56 

    
  

Функција 451: 1.059.682,56 0,00 1.059.682,56 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0701-П3: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 1.059.682,56 0,00 1.059.682,56 

      
Свега за пројекат 0701-П3: 1.059.682,56 0,00 1.059.682,56 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 7: 

   
     

01 Приходи из буџета 30.449.979,36 0,00 30.449.979,36 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

     
10 Примања од домаћих задуживања 0,00 290.000,00 290.000,00 

      
Свега за Програм 7: 30.449.979,36 290.000,00 30.739.979,36 

. 
      

   

  
0101 

   

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

   

  
0101-0001 

  

Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници 

   
   

420 
  

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 

   

    
74 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 11.488.000,00 0,00 11.488.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 420: 

   
     

01 Приходи из буџета 11.488.000,00 0,00 11.488.000,00 

      
Функција 420: 11.488.000,00 0,00 11.488.000,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

0101-0001: 

   
     

01 Приходи из буџета 11.488.000,00 0,00 11.488.000,00 

      
Свега за програмску активност 0101-0001: 11.488.000,00 0,00 11.488.000,00 
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0101-0002 

  
Мере подршке руралном развоју 

   
   

420 
  

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 

   
    

75 425 Текуће поправке и одржавање 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 420: 

   
     

01 Приходи из буџета 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 

      
Функција 420: 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

0101-0002: 

   
     

01 Приходи из буџета 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 

      
Свега за програмску активност 0101-0002: 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 5: 

   
     

01 Приходи из буџета 18.388.000,00 0,00 18.388.000,00 

      
Свега за Програм 5: 18.388.000,00 0,00 18.388.000,00 

. 
      

   
  

0401 
   

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   
  

0401-0001 
  

Управљање заштитом животне средине 

   

   
560 

  

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 

   
    

76 421 Стални тошкови 621.600,00 0,00 621.600,00 

    

77 424 Специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 560: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 621.600,00 0,00 621.600,00 

    
  

Функција 560: 621.600,00 0,00 621.600,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0401-0001: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 621.600,00 0,00 621.600,00 

    
  

Свега за Програмску активност 0401-0001: 621.600,00 0,00 621.600,00 

. 

   
   

   
  

0401-0005 
  

Управљање комуналним отпадом 

   
   

510 
  

Управљање отпадом 
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78 421 Стални трошкови 4.680.880,00 0,00 4.680.880,00 

    
79 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 773.906,00 0,00 773.906,00 

    
79/1 512 Машине и опрема 520.800,00 0,00 520.800,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 510: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 5.975.586,00 0,00 5.975.586,00 

    
  

Функција 510: 5.975.586,00 0,00 5.975.586,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0401-0005: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 5.975.586,00 0,00 5.975.586,00 

    
  

Свега за Програмску активност 0401-0005: 5.975.586,00 0,00 5.975.586,00 

. 

   
   

   
      

Извори финансирања за Програм 6: 

   
     

01 Приходи из буџета 6.597.186,00 0,00 6.597.186,00 

      
Свега за Програм 6: 6.597.186,00 0,00 6.597.186,00 

. 
      

   

  
2002 

   

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

   
  

2002-0001 
  

Функционисање основних школа 

   
   

912 
  

Основно образовање 

   

    

80 463 Трансфери осталим нивоима власти 19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 912: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 

    
  

Функција 912: 19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 

    

  

Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 

    
  

Свега за програмску активност 2002-0001: 19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 

. 
      

   

    
  

Извори финансирања за Програм 9: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 

    
  

Свега за Програм 9: 19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 
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2003 

   

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

   
  

2003-0001 
  

Функционисање основних школа 

   
   

920 
  

Средње образовање 

   

    

81 463 Трансфери осталим нивоима власти 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 920: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

    
  

Функција 920: 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

    

  

Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

    
  

Свега за програмску активност 2003-0001: 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

. 
      

   
  

2003-П1 
   

Изградња ограде око средње школе 

   
   

920 
  

Средње образовање 

   

    

82 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 920: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

    
  

Функција 920: 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 2003-П1: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

    
  

Свега за пројекат 2003-П1: 0,00 0,00 0,00 

. 
      

   

    
  

Извори финансирања за Програм 10: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

    
  

Свега за Програм 10: 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

. 

   
   

   
  

0901  
  

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0001 
  

Једнократне помоћи и други облици помоћи 

   

  

 090 

  

Социјална помоћ некласификована на другом 

месту 
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83 463 Трансфери осталим нивоима власти 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 090: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    
  

Функција 090: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0001: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0001: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

. 
      

   

  
0901-0002 

  

Породични и домски смештај, прихватилишта и 

друге врсте смештаја 

   
  

 060 
  

Становање 

   

    

84 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 060: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 

 

0,00 0,00 

    
  

Функција 060: 0,00 0,00 0,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0002: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0002: 0,00 0,00 0,00 

. 
      

   
  

0901-0003 
  

Дневне услуге у заједници 

   
   

020 
  

Старост 

   
    

85 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 020: 

   
     

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак из ранијих година 0,00 650.000,00 650.000,00 

    
  

Функција 020: 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 
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Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0003: 

   

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 

    
 

13 Нераспоређени вишак из ранијих година 

 

650.000,00 650.000,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0003: 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 

. 
      

   
  

0901-0005 
  

Подршка реализацији програма Црвеног крста 

   

   
090 

  

Социјална заштита некласификована на другом 

месту 

   
    

86 481 Дотације невладиним организацијама 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 090: 

   
     

01 Приходи из буџета 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 

    
  

Функција 090: 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0005: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0005: 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 

. 
      

   
  

0901-0006 
  

Подршка деци и породицама са децом 

   
   

040 
  

Породица и деца 

   
    

87 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.681.953,24 0,00 3.681.953,24 

      
Извори финансирања за функцију 090: 

   
     

01 Приходи из буџета 3.681.953,24 0,00 3.681.953,24 

    
  

Функција 040: 3.681.953,24 0,00 3.681.953,24 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0006: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 3.681.953,24 0,00 3.681.953,24 

      
Свега за Програмску активност 0901-0006: 3.681.953,24 0,00 3.681.953,24 

. 
      

   
  

0901-0007 
  

Подршка рађању и родитељству 

   
   

040 
  

Породица и деца 
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88 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.216.000,00 0,00 1.216.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 040: 

   
     

01 Приходи из буџета 1.216.000,00 0,00 1.216.000,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

    
  

Функција 040: 1.216.000,00 0,00 1.216.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0007: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 1.216.000,00 0,00 1.216.000,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 

 

0,00 0,00 

      
Свега за Програмску активност 0901-0007: 1.216.000,00 0,00 1.216.000,00 

. 
      

   
  

0901-П1 
   

Куповина кућа за породице избеглих лица 

   

   
070 

  

Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту; 

   
    

89 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

      
Извори финансирања за функцију 070: 

   
     

06 Донације од међународних организација 0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

    
  

Функција 070: 0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 0901-П1: 

   

    
 

06 Донације од међународних организација 0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

      
Свега за пројекат 0901-П1: 0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

. 
      

   

  
0901-П2 

   

Куповина кућа и грађевинског материјала за 

интерно расељена лица 

   

   
070 

  

Социјална заштита некласификована на другом 

месту 

   
    

90 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 453.625,00 9.072.500,00 9.526.125,00 

      
Извори финансирања за функцију 070: 

   
     

01 Приходи из буџета 453.625,00 0,00 453.625,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 9.072.500,00 9.072.500,00 

    
  

Функција 070: 453.625,00 9.072.500,00 9.526.125,00 
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Извори финансирања за Пројекат 0901-П2: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 453.625,00 0,00 453.625,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 9.072.500,00 9.072.500,00 

      
Свега за Пројекат 0901-П2: 453.625,00 9.072.500,00 9.526.125,00 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 11: 

   
     

01 Приходи из буџета 17.451.578,24 0,00 17.451.578,24 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 13.672.500,00 13.672.500,00 

     
06 Донације од међународних организација 0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

     
13 Нераспоређени вишак из ранијих година 0,00 650.000,00 650.000,00 

      
Свега за Програм 11: 17.451.578,24 22.286.445,70 39.738.023,94 

. 

   
   

   

  

1801 

   

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

   

  
1801-0001 

  

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 

   
  

 760 
  

Здравство некласификовано на другом месту 

   

    

91 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 760: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

    
  

Функција 760: 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

1801-0001: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

      
Свега за Програмску активност 1801-0001: 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

. 
      

   
  

1801-0002 
  

Мртвозорство 

   
  

 722 
  

Здравство некласификовано на другом месту 

   

    

92 424 Специјализоване услуге 685.000,00 0,00 685.000,00 
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Извори финансирања за функцију 722: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 685.000,00 0,00 685.000,00 

    
  

Функција 722: 685.000,00 0,00 685.000,00 

    

  

Извори финансирања за Програмску активност 

1801-0002: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 685.000,00 0,00 685.000,00 

      
Свега за Програмску активност 1801-0002: 685.000,00 0,00 685.000,00 

. 
      

   

  
1801-П1 

   

Набавка санитетског возила за потребе Дома 

Здравља Владимирци 

   
  

 710 
  

Здравство некласификовано на другом месту 

   

    

93 512 Опрема 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 710: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

    
  

Функција 710: 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 1801-П1: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Пројекат 1801-П1: 0,00 0,00 0,00 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 12: 

   
     

01 Приходи из буџета 14.685.000,00 0,00 14.685.000,00 

      
Свега за Програм 12: 14.685.000,00 0,00 14.685.000,00 

. 
      

   

  
1201 

   

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

   

  
1201-0003 

  

Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

   

   
860 

  

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 

   
    

94 481 Дотације невладиним организацијама 1.382.000,00 0,00 1.382.000,00 
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Извори финансирања за функцију 860: 

   
     

01 Приходи из буџета 1.382.000,00 0,00 1.382.000,00 

      
Функција 860: 1.382.000,00 0,00 1.382.000,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 

   
     

01 Приходи из буџета 1.382.000,00 0,00 1.382.000,00 

      
Свега за програмску активност 1201-0003: 1.382.000,00 0,00 1.382.000,00 

. 
      

   

  
1201-0004 

  

Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног инфоримисања 

   
   

830 
  

Услуге емитовања и штампања 

   
    

95 423 Услуге по уговору 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 830: 

   
     

01 Приходи из буџета 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 

      
Функција 830: 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

1201-0004: 

   
     

01 Приходи из буџета 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 

      
Свега за програмску активност 1201-0004: 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 

. 

 
     

   
      

Извори финансирања за Програм 13: 

   
     

01 Приходи из буџета 2.962.000,00 0,00 2.962.000,00 

      
Свега за Програм 13: 2.962.000,00 0,00 2.962.000,00 

. 
      

   
  

1301 
   

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0001 

  

Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

   
   

810 
  

Услуге рекреације и спорта 

   
    

96 481 Дотације невладиним организацијама 12.760.838,00 0,00 12.760.838,00 
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Извори финансирања за функцију 810: 

   
     

01 Приходи из буџета 12.760.838,00 0,00 12.760.838,00 

      
Функција 810: 12.760.838,00 0,00 12.760.838,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

1301-0001: 

   
     

01 Приходи из буџета 12.760.838,00 0,00 12.760.838,00 

      
Свега за програмску активност 1301-0001: 12.760.838,00 0,00 12.760.838,00 

. 
      

   
  

1301-0002 
  

Подршка предшколском и школском спорту 

   
   

810 
  

Услуге рекреације и спорта 

   
    

97 424 Специјализоване услуге 345.000,00 0,00 345.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 810: 

   
     

01 Приходи из буџета 345.000,00 0,00 345.000,00 

      
Функција 810: 345.000,00 0,00 345.000,00 

      

Извори финансирања за програмску активност 

1301-0002: 

   
     

01 Приходи из буџета 345.000,00 0,00 345.000,00 

      
Свега за програмску активност 1301-0002: 345.000,00 0,00 345.000,00 

. 
      

   
  

1301-П1 
   

Изградња терена за мали фудбал 

   
   

810 
  

Услуге рекреације и спорта 

   
    

98 511 Зграде и грађевински објекти 481.377,62 4.000.000,00 4.481.377,62 

      
Извори финансирања за функцију 810: 

   
     

01 Приходи из буџета 481.377,62 0,00 481.377,62 

     
10 Примања од домаћих задуживања 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

      
Функција 810: 481.377,62 4.000.000,00 4.481.377,62 

      
Извори финансирања за пројекат 1301-П1: 

   
     

01 Приходи из буџета 481.377,62 4.000.000,00 4.481.377,62 

     
10 Примања од домаћих задуживања 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

      
Свега за пројекат 1301-П1: 481.377,62 4.000.000,00 4.481.377,62 
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Извори финансирања за Програм 14: 

   
     

01 Приходи из буџета 13.587.215,62 0,00 13.587.215,62 

     
10 Примања од домаћих задуживања 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

      
Свега за Програм 14: 13.587.215,62 4.000.000,00 17.587.215,62 

. 
      

   
  

0501 
   

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

   

  
0501-П1 

   

Замена сијалица јавне расвете у циљу 

енергетске ефикасности 

   

  
 

436 
  

Остала енергија 

   

  
  

99 425 Текуће поправке и одржавање 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

  
    

Извори финансирања за функцију 436: 

   

  
   

01 Приходи из буџета 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

  
    

Функција 436: 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

  
    

Извори финансирања за пројекат 0501-П1: 

   

  
   

01 Приходи из буџета 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

  
    

Свега за пројекат 0501-П1: 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

. . 

 
     

   

  
    

Извори финансирања за Програм 17: 

   

  
   

01 Приходи из буџета 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

  
    

Свега за Програм 17: 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

. . 

 
     

     3.01         УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ 

   
  

1201 
   

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   
  

1201-0001 
  

Функционисање локалних установа културе 

   
   

820 
  

Услуге културе 

   

    

100 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.622.948,00 0,00 6.622.948,00 

    

101 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.186.108,00 0,00 1.186.108,00 

    

102 414 Социјална давања запосленима 0,00 50.000,00 50.000,00 

    

103 415 Накнаде трошкова за запослене 335.000,00 0,00 335.000,00 

    

104 421 Стални трошкови 545.000,00 70.000,00 615.000,00 

    

105 422 Трошкови путовања 50.000,00 30.000,00 80.000,00 
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106 423 Услуге по уговору 375.000,00 80.000,00 455.000,00 

    

107 424 Специјализоване услуге 400.000,00 0,00 400.000,00 

    

108 425 Текуће поправке и одржавање 330.000,00 0,00 330.000,00 

    

109 426 Материјал 410.000,00 519.436,59 929.436,59 

    

110 465 Остале донације, дотације и трансфери 440.000,00 0,00 440.000,00 

    

111 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 700,00 30.000,00 30.700,00 

    

112 512 Машине и опрема 320.000,00 50.000,00 370.000,00 

    

113 515 Нематеријална имовина 450.000,00 100.000,00 550.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 820: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 11.464.756,00 0,00 11.464.756,00 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 627.000,00 627.000,00 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 302.436,59 302.436,59 

    
  

Функција 820: 11.464.756,00 929.436,59 12.394.192,59 

    

  

Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 11.464.756,00 0,00 11.464.756,00 

     

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 627.000,00 627.000,00 

     

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 302.436,59 302.436,59 

     
 

Свега за програмску активност 1201-0001: 11.464.756,00 929.436,59 12.394.192,59 

. . 

 
     

   

  

1201-П1 
   

41. Сазив Јаловичке ликовне колоније 

   

  
 

820 
  

Услуге културе 

   

  
  

114 422 Трошкови путовања 0,00 88.164,00 88.164,00 

  
  

115 423 Услуге по уговору 0,00 94.937,00 94.937,00 

  
  

116 424 Специјализоване услуге 24.000,00 0,00 24.000,00 

  
  

117 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 0,00 0,00 

    

118 426 Материјал 139.268,50 95.002,31 234.270,81 

    

119 512 Машине и опрема 0,00 0,00 0,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 820: 

   
     

01 Приходи из буџета 163.268,50 0,00 163.268,50 
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          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 278.103,31 278.103,31 

    
  

Функција 820: 163.268,50 278.103,31 441.371,81 

    
  

Извори финансирања за пројекат 1201-П1: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 163.268,50 0,00 163.268,50 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 278.103,31 278.103,31 

    
  

Свега за пројекат 1201-П1: 163.268,50 278.103,31 441.371,81 

. . 

   
   

   

  

1201-П2 
   

Унапређење информационо техничких 

капацитета Библиотеке ,,Диша Атић" 

Владимирци 

   

  
 

820 
  

Услуге културе 

   

    

119 512 Машине и опрема 0,00 500.000,00 500.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 820: 

             07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 500.000,00 500.000,00 

    
  

Функција 820: 0,00 500.000,00 500.000,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 1201-П2: 

   

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 500.000,00 500.000,00 

    
  

Свега за пројекат 1201-П2: 0,00 500.000,00 500.000,00 

. 

   
   

   

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 11.628.024,50 0,00 11.628.024,50 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 627.000,00 627.000,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 778.103,31 778.103,31 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 302.436,59 302.436,59 

    
  

Свега за Програм 13: 11.628.024,50 1.707.539,90 13.335.564,40 

. 

   
   

   

    
  

Извори финансирања за Главу 3.01: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 11.628.024,50 0,00 11.628.024,50 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 627.000,00 627.000,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 778.103,31 778.103,31 
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 302.436,59 302.436,59 

      
Свега за Главу 3.01: 11.628.024,50 1.707.539,90 13.335.564,40 

. 
      

   
  3.02         

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  "СУНЦОКРЕТИ" 

ВЛАДИМИРЦИ 

   
  

2001 
   

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

   
  

2001-0001 
  

Функционисање предшколских установа 

   
   

911 
  

Предшколско образовање 

   
    

120 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23.673.788,73 9.597.391,63 33.271.180,36 

    
121 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.237.290,64 1.400.000,00 5.637.290,64 

    
122 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 

    
123 415 Накнаде трошкова за запослене 2.502.677,04 0,00 2.502.677,04 

    
124 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 701.779,00 0,00 701.779,00 

    
125 421 Стални трошкови 3.540.318,41 92.397,00 3.632.715,41 

    
126 422 Трошкови путовања 91.424,00 250.000,00 341.424,00 

    
127 423 Услуге по уговору 2.852.830,00 1.000.000,00 3.852.830,00 

    
128 424 Специјализоване услуге 404.776,00 0,00 404.776,00 

    
129 425 Текуће поправке и одржавање 306.792,76 0,00 306.792,76 

    
130 426 Материјал 4.662.616,82 208.000,00 4.870.616,82 

    

131 465 Остале донације, дотације и трансфери 2.347.884,03 0,00 2.347.884,03 

    

132 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 0,00 0,00 

    

133 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20.173,42 0,00 20.173,42 

    

134 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 21.423,77 0,00 21.423,77 

    

135 512 Машине и опрема 123.445,00 0,00 123.445,00 

    

136 513 Остале некретнине и опрема 20.214,44 0,00 20.214,44 

    
  

Извори финансирања за функцију 911: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 45.507.434,06 0,00 45.507.434,06 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 0,00 0,00 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 997.391,63 997.391,63 

    
 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.550.397,00 1.550.397,00 

    
  

Функција 911: 45.507.434,06 12.547.788,63 58.055.222,69 
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Извори финансирања за програмску активност 

2001-0001: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 45.507.434,06 0,00 45.507.434,06 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 0,00 0,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 997.391,63 997.391,63 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.550.397,00 1.550.397,00 

      
Свега за програмску активност 2001-0001: 45.507.434,06 12.547.788,63 58.055.222,69 

  
2001-П1 

   
Брига о деци 

   
   

911 
  

Предшколско образовање 

   
    

137 422 Трошкови путовања 21.000,00 0,00 21.000,00 

    
138 423 Услуге по уговору 125.170,00 0,00 125.170,00 

    
139 426 Материјал 539.000,00 0,00 539.000,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 911: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 685.170,00 0,00 685.170,00 

    
  

Функција 911: 685.170,00 0,00 685.170,00 

    
  

Извори финансирања за пројекат 2001-П1: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 685.170,00 0,00 685.170,00 

      
Свега за пројекат 2001-П1: 685.170,00 0,00 685.170,00 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 8: 

   
     

01 Приходи из буџета 46.192.604,06 0,00 46.192.604,06 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 0,00 0,00 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 997.391,63 997.391,63 

    
 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.550.397,00 1.550.397,00 

    
  

Свега за Програм 8: 46.192.604,06 12.547.788,63 58.740.392,69 

. 
      

   

    
  

Извори финансирања за Главу 3.02: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 46.192.604,06 0,00 46.192.604,06 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 0,00 0,00 
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07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 997.391,63 997.391,63 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.550.397,00 1.550.397,00 

      
Свега за Главу 3.02: 46.192.604,06 12.547.788,63 58.740.392,69 

. 
      

     3.03         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

   
  

0602 
   

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   
  

0602-0002 
  

Месне заједнице 

   

   
160 

  

Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 

   
    

140 421 Стални трошкови 1.216.667,63 0,00 1.216.667,63 

    
141 423 Услуге по уговору 1.457.161,08 0,00 1.457.161,08 

    
141/1 425 Текуће поправке и одржавање 2.885.061,40 0,00 2.885.061,40 

    
142 426 Материјал 3.370.000,00 0,00 3.370.000,00 

    
143 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 0,00 0,00 

      
Извори финансирања за функцију 160: 

   
     

01 Приходи из буџета 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

      
Функција 160: 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 

      

Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0002: 

   
     

01 Приходи из буџета 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Програмску активност 0602-0002: 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 15: 

   
     

01 Приходи из буџета 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Програм 15: 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Главу 3.03: 

   
     

01 Приходи из буџета 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

      
Свега за Главу 3.03: 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 

. 
      

     3.04         Туристичка организација општине Владимирци 

   
  

1502 
   

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

   
  

1502-0001 
  

Управљање развојем туризма 

   
   

473 
  

Туризам 

   
    

144 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 494.197,10 0,00 494.197,10 

    
145 412 Социјални доприноси на терет послодавца 88.461,31 0,00 88.461,31 

    
146 415 Накнаде трошкова за запослене 0,00 0,00 0,00 

    
147 421 Стални трошкови 10.009,04 0,00 10.009,04 

    
148 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00 

    
149 423 Услуге по уговору 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00 

    
150 424 Специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00 

    
151 425 Текуће поправке и одржавање 125.000,00 0,00 125.000,00 

    
152 426 Материјал 142.023,75 0,00 142.023,75 

    
153 465 Остале дотације и трансфери 62.578,14 0,00 62.578,14 

    
154 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 0,00 0,00 

    
155 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 0,00 0,00 

    
156 512 Машине и опрема 200.000,00 0,00 200.000,00 

    
157 515 Нематеријална имовина 126.000,00 0,00 126.000,00 

      
Извори финансирања за функцију 473: 

   
     

01 Приходи из буџета 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

      
Функција 473: 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

      

Извори финансирања за Програмску активност 

1502-0001: 

   
     

01 Приходи из буџета 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

      
Свега за Програмску активност 1502-0001: 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

. 
      

   
      

Извори финансирања за Програм 4: 

   
     

01 Приходи из буџета 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

      
Свега за Програм 15: 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 
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Извори финансирања за Главу 3.04: 

   
     

01 Приходи из буџета 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

. 
     

Свега за Главу 3.04: 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

. 

   
   

   

    
  

Извори финансирања за раздео 3: 

   

    
 

01 Приходи из буџета 379.213.767,38 0,00 379.213.767,38 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 627.000,00 627.000,00 

    
 

06 Донације од међународних организација 0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 42.450.603,31 42.450.603,31 

    
 

10 Примања од домаћих задуживања 0,00 15.090.000,00 15.090.000,00 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.342.123,18 3.342.123,18 

    
 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.550.397,00 1.550.397,00 

    
  

Свега за раздео 3: 379.213.767,38 71.024.069,19 450.237.836,57 

. 

   
   

   

    
  

Извори финансирања за Разделе 1,2 и 3 : 

   

    
 

01 Приходи из буџета 393.494.972,61 0,00 393.494.972,61 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 627.000,00 627.000,00 

    
 

06 Донације од међународних организација 0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 42.450.603,31 42.450.603,31 

     

10 Примања од домаћих задуживања 0,00 15.090.000,00 15.090.000,00 

     

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.342.123,18 3.342.123,18 

     

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.550.397,00 1.550.397,00 

     
 

Свега за Разделе 1,2 и 3: 393.494.972,61 71.024.069,19 464.519.041,80 

 

Члан 7. 

Мења се члан 10. Одлуке о буџету општине Владимирци за 2018. годину 

бр. 400-38/17-I од 21.12.2017. године 

Средства из буџета у износу од 393.494.972,60 динара, и средства  из 

осталих извора у износу од 71.145.965,88 утврђени су и распоређени по 

програмској класификацији и то: 
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Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Сопствени и 

други 

приходи 

Укупна 

средства Програм 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

8.570.000,00 0,00 8.570.000,00 

  1101-0001 

Просторно и урбанистичко 

планирање 
220.000,00 0,00 220.000,00 

  1101-0005 

Oстваривање јавног интереса у 

одржавању зграда 
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

  1101-П1 Уређење трга у Владимирцима 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 

1102   Програм 2.  Комунална 

делатност 
27.993.710,00 19.692.294,96 47.686.004,96 

  1102-0001 

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
14.330.856,33 1.192.294,96 15.523.151,29 

  1102-0002 

Одржавање јавних зелених 

површина 
656.659,38 0,00 656.659,38 

  1102-0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
0,00 0,00 0,00 

  1102-0004 Зоохигијена 2.579.682,29 0,00 2.579.682,29 

  1102-0008 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

  1102-П1 

Изградња потисног цевовода и 

резервоара за воду 
1.426.512,00 0,00 1.426.512,00 

  1102-П2 Изградња бунара ,,Суво Село" 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 

1501   Програм 3.  Локални 

економски развој 
4.009.753,29 0,00 4.009.753,29 

  1501-0002 

Мере активне политике 

запошљавања 
4.009.753,29 0,00 4.009.753,29 

  1501-П1 Изградња индустријске зоне 0,00 0,00 0,00 

  1501-П2 Геотермална бушотина 0,00 0,00 0,00 

1502   Програм 4.  Развој туризма 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 2.708.269,34 0,00 2.708.269,34 

  1502-0002 Туристичка промоција 0,00 0,00 0,00 

0101   Програм 5.  Развој 

пољопривреде 
18.388.000,00 0,00 18.388.000,00 

  

0101-0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

11.488.000,00 0,00 11.488.000,00 

  

0101-0002 Мере подршке руралном 

развоју 
6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 

0401   Програм 6.  Заштита животне 

средине 
6.597.186,00 0,00 6.597.186,00 

  

0401-0001 Управљање заштитом животне 

средине и природних вредности 
621.600,00 0,00 621.600,00 

  

0401-0005 Управљање комуналним 

отпадом 
5.975.586,00 0,00 5.975.586,00 

0701   Програм 7: Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

30.449.979,36 290.000,00 30.739.979,36 

  
0701-0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
29.390.296,80 290.000,00 29.680.296,80 
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  0701-П1 Асфалтирање пута Месарци - 

Бељин 
0,00 0,00 0,00 

  0701-П2 Реконструкција тротоара у 

улици Светог Саве у 

Владимирцима 

0,00 0,00 0,00 

  0701-П3 "Дирекција за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу 

ЈП Владимирци - у 

ликвидацији"-обавезе 

1.059.682,56 0,00 1.059.682,56 

2001   Програм 8.  Предшколско 

oбразовање и васпитање 
46.192.604,06 12.547.788,63 58.740.392,69 

  

2001-0001 Функционисање предшколских 

установа  
45.507.434,06 12.547.788,63 58.055.222,69 

  2001-П1 Брига о деци 685.170,00 0,00 685.170,00 

2002   Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 
19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 

  

2002-0001 Функционисање основних 

школа 
19.998.150,00 0,00 19.998.150,00 

2003   Програм 10. Средње 

образовање и васпитање 
6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00 

  
2003-П1 

Изградња ограде око средње 

школе 
0,00 0,00 0,00 

0901   Програм 11.  Социјална  и 

дечја заштита 
17.451.578,24 22.286.445,70 39.738.023,94 

  
0901-0001 

Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

  
0901-0002 

Прихватилишта, прихватне 

станице и друге врсте смештаја 
0,00 0,00 0,00 

  0901-0003 Дневне услуге у заједници 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 

  
0901-0005 

Подршка реализацији програма 

Црвеног крста 
4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 

  
0901-0006 

Подршка деци и породицама са 

децом 
3.681.953,24 0,00 3.681.953,24 

  
0901-0007 

Подршка рађању и 

родитељству 
1.216.000,00 0,00 1.216.000,00 

  
0901-П1 

Куповина кућа за породице 

избеглих лица 
0,00 7.963.945,70 7.963.945,70 

  

0901-П2 

Куповина кућа и грађевинског 

материјала за интерно 

расељена лица 

453.625,00 9.072.500,00 9.526.125,00 

1801   Програм 12.  Примарна 

здравствена заштита 
14.685.000,00 0,00 14.685.000,00 

  
1801-0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

  1801-0002 Мртвозорство 685.000,00 0,00 685.000,00 

  

1801-П1 

Набавка санитетског возила за 

потребе Дома Здравља 

Владимирци 

0,00 0,00 0,00 

1201   Програм 13.  Развој културе и 

информисања 
14.590.024,50 1.707.539,90 16.297.564,40 

  
1201-0001 

Функционисање локалних 

установа културе  
11.464.756,00 929.436,59 12.394.192,59 
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1201-0003 

Унапређење система очувања и 

представљања културно-

историјског наслеђа 

1.382.000,00 0,00 1.382.000,00 

  

1201-0004 

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области 

јавног инфоримисања 

1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 

  
1201-П1 

41. Сазив Јаловичке ликовне 

колоније 
163.268,50 278.103,31 441.371,81 

  1201-П2 Унапређење информационо 

техничких капацитета 

Библиотеке ,,Диша Атић" 

Владимирци 

0,00 500.000,00 500.000,00 

1301   Програм 14.  Развој спорта и 

омладине 
13.587.215,62 4.000.000,00 17.587.215,62 

  

1301-0001 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

12.760.838,00 0,00 12.760.838,00 

  

1301-0002 Подршка предшколском и 

школском спорту 
345.000,00 0,00 345.000,00 

  1301-П1 Изградња терена за мали 

фудбал 
481.377,62 4.000.000,00 4.481.377,62 

0602   Програм 15.  Локална 

самоуправа 
144.687.296,97 10.500.000,00 155.187.296,97 

  
0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
133.842.306,26 0,00 133.842.306,26 

  0602-0002 Месне заједнице 8.928.890,11 0,00 8.928.890,11 

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 144.100,60 0,00 144.100,60 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 579.000,00 0,00 579.000,00 

  0602-П1 Дом ученика 0,00 0,00 0,00 

  0602-П2 Изградња нове управне зграде 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

2101   Програм 16.  Политички 

систем локалне самоуправе 
14.281.205,23 0,00 14.281.205,23 

 

2101-0001 Функционисање скупштине 6.386.428,48 0,00 6.386.428,48 

 

2101-0002 
Функционисање извршних 

органа 
6.953.352,81 0,00 6.953.352,81 

 

2101-П1 Дан општине Владимирци 926.423,94 0,00 926.423,94 

 

2101-П2 
Прослава општинске славе 

Петровдан 
15.000,00 0,00 15.000,00 

 

2101-П3 Општинска изборна комисија 0,00 0,00 0,00 

0501   Програм 17.  Енергетска 

ефикасност 
2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

 

0501-П1 

Унапређење и побољшање 

енергетске ефикасности и 

употреба обновљивих извора 

енергије 

2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  
393.494.972,61 71.024.069,19 464.519.041,80 
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Члан 8 

Остале одредбе Одлуке о буџету општине 

Владимирци за 2018. годину бр. 400-38/17-I од 

21.12.2017. године остају на снази 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић Владимирци и Коцељева 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 400-63/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

017 

На основу члана 41. став 1. Закона о запошља-

вању и осигурању за случај незапослености („Сл. 

гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010) и члана 47. 

Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца 

и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 

30/08, 36/08 и 6/09), уз прибављено мишљење Лока-

лног савета за запошљавање од 14. децембра 2018. 

године, Скупштина општине Владимирци на седници 

одржаној 21. децембра 2018. године, донела је 

Л О К А Л Н И  А К Ц И О Н И  П Л А Н  

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

Локалним акционим планом запошљавања општине 

Владимирци (у даљем тексту: Акциони план) утврђују 

се мере усмерене ка унапређењу запослености и 

смањењу незапослености на територији општине 

Владимирци. 

Основни инструмент за спровођење активне по-

литике запошљавања у 2019. години је Национални 

акциони план запошљавања за 2019. годину (НАПЗ). 

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 

36/09и 88/10) њиме се дефинишу циљеви и приори-

тети политике запошљавања и утврђују програми и 

мере који ће се реализовати. 

Национални акциони план запошљавања пре-

дставља и операционализацију Националне стратегије 

запошљавања за период 2011–2020. године, а у 

израду и дефинисање циљева и приоритета укљу-

чени су социјални партнери, релевантне институције 

и остале заинтересоване стране. 

Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да 

локална самоуправа која у оквиру свог Локалног 

акционог плана запошљавања обезбеђује средстава 

потребна за финансирање одређених програма или 

мере активне политике запошљавања, може поднети 

захтев Министарству за учешће у финансирању 

предвиђених програма и мере.  

Према Националном акционом плану запошља-

вања за 2019. годину, услови за одобравање суфи-

нансирања програма или мера активне политике 

запошљавања су: да локална самоуправа има форми-

ран Локални савет за запошљавање, донет Локални 

акциони план запошљавања, обезбеђено више од 

половине средстава за финансирање одређеног про-

грама или мера, и усклађене програме и мере са 

приоритетима и циљевима локалног економског ра-

звоја и локалног тржишта рада. 

Критеријуми на основу којих ће се одобравати 

суфинансирање програма или мера су: степен разви-

јености општине, индикатори на локалном тржишту 

рада и предвиђени ефекат програма или мера и 

економска оправданост.  

Захтев за суфинансирање се подноси Министа-

рству рада, запошљавања и социјалне политике до 

31. јануара 2019. године. 

Спровођење Акционог плана и предвиђених 

приоритета и мера подразумева активно учешће и 

сарадњу свих институција и социјалних партнера.  

Из тог разлога је Општинска управа у припреми и 

изради Акционог плана користила податке Националне 

служба за запошљавање – Филијале Шабац, податке 

из Републичког завода за здравствено осцијално 

осигурање-испостава Владимирци, податке из Фонда 

ПИО-Владимирци, Пореске управе општине Влади-

мирци, Агенције за привредне регистре, Локалне 

пореске администарције и Републичког завода за 

статистику.  

Општина Владимирци ће у 2019. години активно 

учествовати у финансирању програма Jавни радови . 

Буџетом општине Владимирци за 2019. годину 

опредељено је три милиона динара за локални 

акциони план запошљавања. Општина Владимирци 

ће се благовемено јавити на конкурс код Националне 

службе запошљавања и тим путем тражити средства 

у износу од три милиона динара за финансирање 

јавних радова.  

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 

Програми и мере активне политике запошљавања 

које ће у 2019. години реализовати Национална слу-

жба за запошљавање (НСЗ), утврђене овим акционим 

планом, реализују се у складу законом и правилима 

о контроли државне помоћи. Селекција лица са 

евиденције НСЗ за укључивање у мере активне по-

литике запошљавања врши се у складу са Упутством 

о условима за укључивање незапосленог у мере 

активне политике запошљавања („Службени гласник 

РС”, број 97/09). 
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Програми и мере активне политике запошљавања 

који ће се у циљу повећања запослености и сма-

њења незапослености у 2019. години реализовати су: 

1. Посредовање у запошљавању лица која траже 

запослење: 

2. Професионална оријентација и саветовање о 

планирању каријере: 

3. Субвенције за запошљавање послодавцима: 

4. Подршка самозапошљавању: 

5. Додатно образовање и обука: 

6. Подстицаји за запошљавање корисника но-

вчане накнаде: 

7. Јавни радови: 

8. Стручна пракса код приватног послодавца 

На Акциони план претходно мишљење дао је 

Локални савет за запошљавање.  

КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

Локалну економску ситуацију oписаћемо кроз ана-

лизу кључних области привредног развоја Oпштине 

Владимирци. 

Општина Владимирци поседује добар геострате-

шки положај.  

Владимирци су једна од 8 општина Мачванског 

округа, која се налази у плодном и питомом делу 

северозападне Србије, уз десну обалу реке Саве, а 

између градова Шапца, Ваљева, Обреновца односно 

града Београда.  

Територија општине Владимирци која обухвата 

површину од 338км, омеђена је са североистока 

реком Савом у дужини од 28 км, са истока општином 

Обреновац, јужно се граничи са територијом општи-

на Коцељева и Уб, а на западу са подручјем општине 

Шабац. Јужни део општине додирује огранке Влашића.

 

 

Окосницу развоја Владкмирачке привреде у 

будућности представљаће најзначајнији привредни 

ресурси и то пољопривредно земљиште погодно за 

производњу органске хране и рудна богатства. 

Кратак преглед природних ресурса и потенцијала: 

Пољопривредно земљиште  

Пољопривредне површине на подручју општине 

Владимирци заузимају 27 298 хектара или 81% од 

укупне површине Општине.  
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Оранице и баште чине 22 732 хектара, воћњаци 

1920 хектара, виногради 70 хектара и природне 

ливаде 1548 хектара.  

Рудна богатства  

Калцијум карбонат CaCО3, кварцни песак SiО2 и 

каолин  

Водни ресурси 

- здрава вода за пиће као значајан ресурс на при-

родним изворима 

- минерална вода – изграђен и зацевљен бунар 

минералне воде у селу Прову са бањеолошким 

својствима. Могућа је изградња бање или спортско-

рекреационог центра.  

- геотермална вода – подручје богато геотерма-

лном енергијом, изградјени и зацевљени бунари топле 

воде у Месарцима и Дебрцу, просечне температуре 

54-57 степени. Могуће коришћење у пластеничкој 

производњи раног поврћа и резаног цвећа и у 

спотрско-рекреативне сврхе.  

- река Сава – 28 км десне обале реке Саве, могућа 

изградња рибљих ресторана и других садржаја а све 

у вези са геотермалном и бањском водом која се 

налази на том локалитету. Треба имати у виду и њен 

потенцијал пловног пута посебно због изграђене луке 

у Дебрцу 

- природно језеро „Вукошићка Бара“ – површине 

60 хектара. Могућа изградња рибњака и спортско 

рекреационог центра што би ово место претворило у 

највеће излетиште за грађане шабачке и владими-

рачке општине.  

Изградњом бране на реци Добрави могуће је 

регулисати честе поплаве у доњем току ове реке а 

језеро претворити у једну од већих акумулација 

погодних за наводњавање 

Пољопривреда Посавотамнаве пружа могућности 

бављења разноликом пољопривредном произво-

дњом у којој су најдоминантније ратарска, сточарска, 

повртарска и воћарска производња. 

Начин коришћења пољопривредног земљишта је 

углавном екстензиван. Доминирају ратарске културе, 

где су најзаступљније житарице (пшеница и кукуруз и 

др.) на преко 70% ораничних површина. Индустријско 

биље заступљено је на 5-7% површина Воћњаци 

чине око 10% укупних пољопривредних површина а 

крмно биље заједно са природним ливадама чини 

15% пољопривредних површина.  

Пољопривредне површине на подручју општине 

Владимирци заузимају 27 298 хектара или 81% од 

укупне површине Општине. Оранице и Баште чине 

22 732 хектара, воћњаци 1920 хектара, виногради 70 

хектара и природне ливаде 1548 хектара. 

Иако је конкурентна због доброг положаја Влади-

мирци нису остварили инвестиције у планираном 

обиму и незапосленост је изнад просека у Србији. 

Стратегија привредног развоја општине се за-

снива настварању такве пословне климе која ће 

привући инвестиције, чиме се поспешујеотварање 

нових радних места, задржавају постојеће фирме и 

подстиче пораст броја нових предузетника. 

Први кораци у смеру привлачења инвестиција, али 

пре свега могућностипроширења постојеће привреде 

морају се огледати у стварању радних и индустри-

јских зона предвиђених за изградњу објеката мале 

привреде, различите намене,инфраструктурно и 

комунално опремљених, који ће бити на располагању 

грађанима ипотенцијалним инвеститорима у циљу 

што бржегдобијања свих потребних дозвола ипла-

нова. 

На територији општине Владимирци послује 

одређен број малих и средњих предузећа, али и ма-

њиброј великих предузећа. Значај малих и средњих 

предузећа огледа се у томе што они удоба кризе 

најлакше опстају јер се најбрже прилагођавају ново-

насталим условима. 

Пружање подршке сектору малих и средњих пре-

дузећа је сложен посао збогширине и различитости 

потребних вештина потенцијалних предузетника 

иограничених расположивих ресурса за пружање 

значајне помоћи. 

Упркос бројнимпрепрекама, Општина ради на 

стварању услова неопходних за развој малих и 

средњихпредузећа, јер су управо они покретачи ра-

звоја и омогућавајусмањење незапосленостипутем 

отварања нових радних места, повећање броја нових 

привредних субјеката,супституцију увоза и већу изво-

зну конкурентност домаће привреде. 

Подизање свести о предузетништву и унапређење 

управљачких способностисадашњих и потенцијалних 

предузетника врши се промовисањем предузетништва 

кроз: одговарајућу обуку о могућностима коришћења 

фондова за започињање посла, најповољнијем пра-

вном облику предузетништва, поступку регистрације, 

пореским идругим финансијским обавезама, начину 

израде бизнис планова као и о самомпрепознавању 

предузетничких склоности и пословних идеја. 

Посебно треба утицати наразвој предузетништва 

у специфичним секторима, који су најважнији за еко-

номскиразвој као што су пољопривреда и произво-

дња хране и еколошки туризам.  

Општина планира увођење подстицајних мера за 

привлачење и подршкуинвестирању и оснивању но-

вих радњи, као и доношење пакета олакшица као 

начина запривлачење инвестиција, како би се утицало 

на повећање броја нових радних места. 

Општина са својим физичко-географским, дру-

штвено-географским, инфраструктурним карактери-

стикама и ресурсима пружа могућност за развој 

туризма, али је ова грана привреде била недовољно 

развијена.  

Будућом Стратегијом развоја општине се предвиђа 

унапређење и развој и ове привредне делатности. 
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На територији Општине постоји велики број 

пољопривредних газдинстава ипривредних субјеката 

који се успешно баве производњом, али и прерадом 

примарнихпољопривредних производа.  

Привредне активности у руралном подручју ве-

зане су заратарство, повртарство, воћарство и сто-

чарство, а стручну и саветодавну подршку пољо-

привредним произвођачима пружа Дирекција за 

пољопривреду општине Владимирци. 

Њеносновни циљ је унапређење и побољшање 

пољопривредне производње.  

Од укупне територије коју покрива Општина 

Владимирци, пољопривредна површина се простире 

на 80% земљишта од које живи велики број стано-

вника општине.  

Просечна нето зарада премаподацима за нове-

мбар 2018. године износи 43.467,29 динара  

ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

2017. год. 2018. год. 

 УКУПАН БРОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ 395 365 

 УКУПАН БРОЈ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 236 212 

 УКУПАН БРОЈ УГОСТИТЕЉСКИХ РАДЊИ 9 9 

 УКУПАН БРОЈ ТРГОВИНСКИХ РАДЊИ 136 134 

 УКУПАН БРОЈ АУТОПРЕВОЗНИЧКИХ РАДЊИ 14 10 

Табела 1.-Преглед структуре предузетничких радњи 

Приказ предузетничких радњи по делатностима 

 ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ 2017. 2018. 

1 Опште занатске радње 179 159 

2 Грађевинске радње 46 43 

3 Пекарске радње 9 8 

4 Млинарске радње 2 2 

 УКУПНО 236 212 

 

 УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ 2017 2018 

1 Ресторани, кафане, бифеи,.. 9 9 

 

 ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ 2017 2018 

1 Трговинске радње 115 114 

2 Пољопривредне апотеке 11 10 

3 Ветеринарске апотеке 5 4 

4 Мењачнице 2 2 

5 Хумане апотеке 3 4 

 УКУПНО 136 134 

 

 АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ РАДЊЕ 14 10 

ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

 2017. г 2018. г 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРИВРЕДИ И ВАНПРИВРЕДИ 1.893 1.666 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРИВРЕДИ 877 712 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ВАНПРИВРЕДИ-ЈАВНИ СЕКТОР 621 589 

УКУПАН БРОЈ ПРЕДУЗЕТНИКА 395 365 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Ванпривредне институције 

Број 

запослених 

на дан 

01.12.2017.г 

Број 

запослених 

на дан 

01.12.2018.г 

1 ОШ „Жика Поповић“ Владимирци 100 97 

2 Дом здравља Владимирци 93 92 
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3 Посавотамнавска средња школа 81 58 

4 ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц 75 72 

5 МУП Владимирци 44 43 

6 Општинска управа 63 63 

7 Предшколска установа „Сунцокрети“ Владимирци 46 46 

8 ЈКП „Извор“ Владимирци 32 36 

9 Електродистрибуција Владимирци 23 21 

10 Библиотека „Диша Атић“ Владимирци 10 11 

11 РГЗ-Служба за катастар непокретности Владимирци 9 6 

12 РЈ ПТТ - Владимирци 8 8 

13 Основни суд Шабац-судска јединица Владимирци 0 0 

14 Министарство финансија-Пореска управа Владимирци 6 6 

15 Ватрогасна станица Владимирци 8 10 

16 Дирекција за грађевинско земљиште 0 0 

17 Центар за социјални рад Владимирци 8 10 

18 Телеком ад Србија-пословница Владимирци 4 4 

19 Фонд здравствено социјалног осигурања 2 2 

20 Управа за јавна плаћања-Владимирци Трезор 3 4 

21 Министарство одбране- Војни одсек Владимирци  0 0 

22 Црвени крст Владимирци 3 3 

23 Основни суд за прекршаје Шабац-судска јединица  0 0 

24 НСЗ- испостава Владимирци 2 2 

25 Цивилна одбрана 0 0 

26 Фонд ПИО-експозитура Владимирци 1 1 

УКУПНО 621 589 

ПРЕГЛЕД НАЈВЕЋИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ПО БРОЈУ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Р.б Назив привредног субјекта Назив делатности 

Бр. 

радника 

2017 

Бр. 

Радника 

2018 

1 Проџети - Владимирци  Произв.горњ.делова обуће 378 346 

2 IV LINE doo Рециклажа отпада 45 41 

3 Ђорђо С- Владимирци Произв.горњ.делова обуће 84 80 

4 Топ Калк-Јазовник Каменолом 41 36 

5 Посавотамнава -Владимирци Остала трговина на мало 43 9 

6 Еурополис доо Месарци Произв. жичаних произв 82 65 

7 Недељковић доо - Прово Производња алата 40 36 

8 Феникс Г&З -Јазовник Превоз путника у др.саоб. 40 17 

9 Јован и син, доо Дебрц Трговина меш. робом 29 7 

10 Универзал доо Скупљен Пескарење цистерни 11 9 

11 Дућани доо Прово Произв. Млинских пр. 8 1 

12 Алфа Сорб Звезд Произв немет. минерала 25 6 

13 Шевић турс Матијевац Превоз путника  19 23 

14 ММ „Маркет“ доо Скупљен Трговина меш. робом 10 11 

15 „Унион“ доо Крнић Произв. млинских произ 13 14 

16 Радио Владимирци Емитовање радио прогр. 3 3 

17 Моја трговина 
ПД за производњу, промет и 

услуге 
6 8 

 УКУПНО  877 712 
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИ 
УКУПНО 

2017.г 

УКУПНО 

2018.г 

1 ВАНПРИВРЕДА 621 589 

2 ПРЕДУЗЕЋА 877 712 

3 ПРЕДУЗЕТНИЦИ 395 365 

 УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 1.893 1.666 

 

Напомена: Сви подаци дати у напред наведеним 

табелама, добијени су на основу службене евиде-

нције следећих субјеката: 

1. Републички фонд здравственог осигурања 

2. Републички фонд ПИО 

3. Агенција за привредне регистре 

4. Пореска управа –експозитура Владимирци 

5. Републички завод за статистику-филијала 

Шабац 

6. Јавна предузећа и установе са територије 

општине Владимирци  

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

Општина Владимирци 

Карактеристике незапослених лица 

Број незапослених лица на крају новембра 2018. 

године износио је 991, од чега је 50,86% или 504 жена. 

У односу на претходни месец број незапослених 

је смањен за 0,7% (7 лица),а у односу на исти период 

претходне године смањен за 9,17 % (100 лица). 

Квалификациона структура евидентираних неза-

послених лица је следећа: 

Категорија Укупно Владимирци Жене 

Лица са I степеном стр. спреме 416 213 

Лица са II степеном стр. спреме 10 6 

Лица са III степеном стр. спреме 261 104 

Лица са IV степеном стр. спреме 241 143 

Лица са V степеном стр. спреме 4 1 

Лица са VI -1 степеном стр. спреме 28 18 

Лица са VII степеном стр. спреме 30 19 

Лица са VII-2 степеном стр. спреме 1 0 

Укупно 991 504 

 

Незапослена лица према годинама старости 

Посматрано према годинама старости, незапослена 

лица од 15 до 19 година у регистрованој незапосле-

ности учествују са 3,63 %, лица од 20 до 24 године 

10,39 %, лица од 25 до 29 година 11,81 %, лица од 30 

до 34 године 11,91 %, лица од 35 до 39 година 9,49 

%, лица од 40 до 44 године 13,02%, лица од 45 до 49 

година 11,20 %, лица од 50 до 54 године 11,30 %, 

лица од 55 до 59 година 11,50 %, а лица преко 60 

година 5,75%. 

Учешће лица старости до 30 година у укупној 

незапослености је 25,83 % (256 лица), лица између 

30 и 50 година 45,61 % (452 лица), а лица старости 

преко 50 година 28,56 % (283 лица). 

Старосна структура евидентираних незапослених 

лица је следећа: 

Групација Укупно Владимирци Жене 

Лица старости од 15 до 19 год. 36 13 

Лица старости од 20 до 24 год. 103 56 

Лица старости од 25 до 29 год. 117 76 

Лица старости од 30 до 34 год. 118 61 

Лица старости од 35 до 39 год. 94 53 

Лица старости од 40 до 44 год. 129 69 

Лица старости од 45 до 49 год. 111 55 

Лица старости од 50 до 54 год. 112 52 

Лица старости од 55 до 59 год. 114 54 

Лица старости од 60 до 65 год. 57 15 

Укупно 991 504 
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Незапослена лица према трајању незапослености 

Према трајању незапослености, лица која траже 

посао до 3 месеца учествују у регистрованој неза-

послености 12,92 %, од 3 до 6 месеци1 0,39 %, од 6 

до 9 месеци 6,76 %, од 9 до 12 месеци 5,65 %, од 1 

до 2 године 12,61 %, од 2 до 3 године 7,97 %, од 3 до 

5 година 13,42 %, од 5 до 8 година 13,12 %, од 8 до 

10 година 6,16 %, преко 10 година 11 %. 

Од укупног броја незапослених лица, дуже од 12 

месеци (дуготрајна незапосленост) посао тражи 

64,28 % или 637 лица, од чега је 51,96 % или 331 

жена. 

На евиденцији незапослених лица, на дан 

30.11.2018. године, налази се укупно 16 особа са 

инвалидитетом, од тога је 10 мушкараца и 6 женa. 

Број запослених лица са евиденције НСЗ по 

месецима: 

Период  Укупно Владимирци 

I 2018 17 

II 2018 26 

III 2018 20 

IV 2018 29 

V 2018 36 

VI 2018 21 

VII 2018 17 

VIII 2018 16 

IX 2018 77 

X 2018 17 

XI 2018 13 

Укупно 289 

У периоду од 01.01.2018. године до 30.11.2018. 

године у општини Владимирци укупно је запослено 

1.187 лица. 

Укупан број лица са територије општине Владимирци 

која су засновала радни однос по месецима: 

Период  Укупно Владимирци 

I 2018 208 

II 2018 71 

III 2018 79 

IV 2018 112 

V 2018 96 

VI 2018 68 

VII 2018 82 

VIII 2018 78 

IX 2018 202 

X 2018 105 

XI 2018 86 

Укупно 1187 

Највише незапослених лица према занимањима 

(на дан 30.11.2018 ) 

Први и други степен стручне спреме 

Највише незапослених лица следећих занимања: 

- лице без занимања и стручне спреме–426лица 

Најугроженије групе незапослених лица ( на дан 

30.11.2018 ): 

1. Према степену стручне спреме: 

- Iи II ССС-426 лица од чега је 219 жена 

- III ССС-261 лица, од чега је 104 женa 

- IV ССС-241 лица, од чега је 143 жена 

2. Према годинама старости: 

- 40 - 44 година -129лице, од чега је 69 жена 

- 30-34 година–118лице, од чега је 61 жена 

- 25-29 године -117 лица, од чега је 76женa 

3.  Према дужини чекања на запослење: 

- 3 - 5 година -133 лица од чега је 66 жена 

- 5-8 година-130 лица од чега је 70 жена 

- 0- 3месеца-128 лица од чега је 66 жена 

Према Националном акционом плану запошља-

вања за 2018.годину, најугроженије групе незапослених 

лица су теже запошљиве и рањиве категорије:  

- особе са инвалидитетом 

- Роми 

- избегла и расељена лица и повратници по спо-

разуму о реадмисији 

- жртве породичног насиља, трговине људима 

- корисници материјалног обезбеђења 

- млади до 30 година старости 

- вишкови запослених 

- жене 

- дугорочно незапослена лица 

Планиране обуке НСЗ-Филијала Шабац 

- обуке за познатог послодавца-различите обуке 

незапослених лица за одређена радна места према 

захтевима послодавца ( у зависности од потреба 

послодаваца). 

- обуке за тржиште рада - курсеви страних језика, 

специјалистичке информатичке обуке, интернет пре-

зентације, вођење пословних књига, електронско 

пословање, обуке за пословног секретара, сервисера 

рачунара... (у зависности од потреба тржишта рада). 

- предузетничке обуке за незапослена лица под 

називом „Пут до успешног предузетника“ у извођење 

тренера Филијале Шабац ( основе предузетништва) 

4. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Циљеви политике запошљавања за 2019. годину су: 

- смањење ефеката економске кризе на постојећа 

радна места и подстицање формалне запослености, 
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- успостављање стабилног и одрживог тренда 

раста запослености, 

- подршка помоћи незапосленим лицима у акти-

вном тражењу посла, 

- укључивање незапослених лица у програме до-

датног образовања и обуке,  

- подстицање запошљавања младих, 

- подршка смањењу неформалног рада, 

- подстицаји послодавцима да запошљавају неза-

послена лица, 

- унапређење система образовања и обука и 

усклађивање са потребама тржишта рада, 

- унапређење социјалног дијалога и јачање улоге 

социјалних партнера, 

- подршка равноправности полова у погледу за-

пошљавања и зарада, 

- подстицање запошљавања теже запошљивих 

категорија, 

- борба против дискриминације посебно погође-

них група приликом запошљавања, 

- отварање нових радних места и подстицање пре-

дузетништва и самозапошљавања,  

- промоција и организовање јавних радова, 

- активан приступ општине у области запошља-

вања, 

- спровођење мера из ЛАПЗ-а и јачање улоге 

Савета за запошљавање, 

- учествовање на обукама намењеним члановима 

локалних савета за запошљавање. 

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 

2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИМИРЦИ 

Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу 

се спровођењем мера активне политике запошља-

вања. 

Мере активне политике запошљавања реализује 

Општинска управа општине Владимирци и Локални 

савет за запошљавање општине Владимирци у сара-

дњи са Националном службом за запошљавање и 

осталим установама, организацијама и удружењима 

из области запошљавања. 

У 2019. години одобраваће се учешће у фи-

нансирању програма или мера активне политике 

запошљавања, и то: 

Јавни радови 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Јавни радови су мера активне политике запо-

шљавања коју организује Национална служба за 

запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у 

складу са Националним акционим планом запошља-

вања за 2019. годину, у циљу радног ангажовања 

првенствено теже запошљивих незапослених лица 

и незапослених у стању социјалне потребе, очувања 

и унапређења радних способности незапослених, као 

и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 

Приоритет приликом укључивања у јавне радове 

имају вишкови запослених са евиденције Национа-

лне службе, радно способни корисници новчане 

социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација, 

лица која су дугорочно незапослена, млади до 30 

година, старији од 50 година, жртве породичног на-

сиља, жене и мушкарци са руралних подручја, жртве 

трговине људима, избегла и расељена лица и по-

вратници по споразуму о реадмисији, особе са 

инвалидитетом. 

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног 

рада, кога одређује Национална служба на основу 

јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног 

рада је четири месеца, у складу са расположивим 

финансијским средствима. 

Уговором о привременим и повременим посло-

вима утврдиће се број радних дана за свако лице 

укључено у јавни рад.  

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА 

Јавни радови се могу спроводити у областима: 

 социјалних и хуманитарних делатности 

 одржавања и обнављања јавне инфрастру-

ктуре 

 одржавања и заштите животне средине и 

природе. 

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Средства намењена за спровођење јавних ра-

дова користе се за:  

 исплату накнаде за обављени посао по 

основу уговора о привременим и повременим посло-

вима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 

18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 

фонд радних часова, односно сразмерно времену 

радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени 

износ накнаде за обављени посао се увећава за 

припадајући порез и доприносе за обавезно соција-

лно осигурање, обрачунате у складу са законом; 

 накнаду дела или укупних трошкова доласка 

и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у 

висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец 

ангажовања; 

 накнаду трошкова спровођења јавних ра-

дова, у свим областима спровођења, у висини: 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 

месец дана 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који 

трају два месеца 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који 

трају три и четири месеца; 

 накнаду трошкова организовања обуке: у 

току трајања јавног рада, у зависности од врсте и 
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сложености послова које обухвата јавни рад, за 

спровођење одређених јавних радова може се орга-

низовати обука, по интерном програму послодавца 

или програму образовне установе;по завршетку обуке 

лицу се издаје сертификат о стеченим компетенци-

јама; послодавац - извођач јавног рада може остварити 

накнаду за организовање обуке у једнократном 

износу од 1.000,00 динара по лицу.  

Национална служба за запошљавање задржава 

право да процењује оправданост потребе за обуком. 

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПРИЈАВЕ 

Услови за подношење пријаве 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организо-

вање спровођења јавних радова на којима се 

ангажују незапослена лица и незапослене особе са 

инвалидитетом имају: 

 органи аутономне покрајине и органи јединице 

локалне самоуправе 

 јавне установе и јавна предузећа 

 привредна друштва 

 предузетници 

 задруге 

 удружењакоја имају статус правног лица, 

односно уписана у регистар који води Агенција за 

привредне регистре. 

Право на доделу средставаза спровођење јавног 

рада послодавац - извођач може да оствари под 

условом да је: 

 испунио раније обавезе и измирио сва дуго-

вања према Националној служби, осим за обавезе чија 

је реализација у току, уколико исте редовно измирује; 

 поднео пријаву за спровођење јавног рада на 

прописаном обрасцу и детаљно разрадио активности 

у термин плану; 

 поднео одговарајућу документацију у складу 

са условима јавног конкурса. 

Документација за подношење пријаве 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у 

два примерка, надлежној организационој јединици 

Национaлне службе, према месту спровођења јавног 

рада, односно према седишту послодавца, у случају 

када послодавац нема регистровану организациону 

јединицу у месту спровођења јавног рада, непосре-

дно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 

може добити у свакој организационој јединици Наци-

онaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) 

се доставља следећа документација: 

 фотокопија решења надлежног органа о 

упису у регистар,уколико послодавац - извођач јавног 

рада није регистрован у АПР; 

 фотографије места извођења јавног рада - за 

јавне радове који се спроводе у области одржавања 

и заштите животне средине и природеи одржавања и 

обнављања јавне инфраструктуре (максимално три 

фотографије за сваку локацију); 

 списак лица корисника услуга - за послода-

вацa - извођачa јавног рада из области социјалних и 

хуманитарних делатностии 

 извод из појединачне пореске пријавео обра-

чунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан 

из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-

ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву 

поднету у месецу који претходи месецу у коме је 

поднет захтев. 

Уколико послодавац - извођач јавног рада органи-

зује обуку, неопходно је приложити интерни програм 

обуке послодавца - извођача јавног рада или програм 

образовне установе на прописаном обрасцу Наци-

оналне службе, као и биографију инструктора/пре-

давача. 

Национална служба задржава право да тражи и 

друге доказе и документацију од значаја за спрово-

ђење поступка одлучивања о одобравању средстава 

за спровођење јавних радова. 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању средстава за спровођење 

јавног рада и Одлука о одобравању средстава за 

спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом 

доноси се на основу бодовне листе, а након провере 

испуњености услова из јавног конкурса и бодовања 

поднете пријаве, односно приложене документације 

послодавца - извођача јавног рада од стране Наци-

оналне службе, у року до 30 дана од дана истека 

јавног конкурса. 

Национална служба задржава право да приликом 

одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 

дужине трајања и/или броја лица, као и процену 

оправданости поднете пријаве послодавца - изво-

ђача јавног рада, коме је у претходном периоду 

финансирано спровођење јавног рада у истој обла-

стина предложеним локацијама, у складу са износом 

средстава који је опредељен за надлежну филијалу 

Националне службе. 

Списак послодаваца - извођача којима је одо-

брено спровођење јавних радова се објављује на 

огласној табли надлежне филијале Националне 

службе.  

Одлуку о одобравању средстава за спровођења 

јавног рада и Одлуку о одобравању средстава за 

спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом, 

на којима се радно ангажује до 49 незапослених 

доноси директор филијале Националне службе, по 

овлашћењу директора Националне службе или други 

запослени којег овласти директор Националне службе. 



Број 30 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 169 

 

 

Одлуку о одобравању средстава за спровођење 

јавног рада и Одлуку о одобравању средстава за 

спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, 

на којима се радно ангажује 50 и више незапослених 

доноси директор Националне службе, уз претходну 

сагласност Управног одбора.  

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да 

након донете Одлуке о одобравању средстава за 

спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 

средстава за спровођење јавних радова за особе са 

инвалидитетом,закључи уговор о привременим и по-

временим пословима са изабраним лицима са 

евиденције незапослених.  

Датум ангажовања лица са којим је закључен 

уговор о привременим и повременим пословима не 

може бити пре датума закључења уговора о спрово-

ђењу јавног рада, нити након 60дана од дана доно-

шења Одлуке о одобравању средстава за спровођење 

јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за 

спровођење јавних радова за особе са инвалиди-

тетом.  

Директор надлежне филијале Националне слу-

жбе и послодавац - извођач јавног рада закључују 

уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе 

уређују међусобна права и обавезе. 

Уговор о спровођењу јавног рада закључују дире-

ктор надлежне филијале по овлашћењу директора 

Националне службе или други запослени којег он 

овласти и послодавац, у року до 30 дана од дана 

доношења Одлуке о одобравању средстава за спрово-

ђење јавног рада и Одлуке о одобравању средстава 

за спровођења јавног рада за особе са инвалиди-

тетом. 

Сви уговори морају бити закључени у току кале-

ндарске године у којој је донета одлука. 

Документација за закључивањеуговора о 

спровођењу јавног рада: 

 уговори о привременим и повременим пословима 

са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању 

лица на јавном раду; 

 нови термин план, уколико је у поступку разма-

трања пријаве за спровођење јавног рада извршена 

корекција броја лица и/или дужине трајања јавног 

рада; 

 спецификација средстава/материјала за рад у 

складу са одобреним средствима за трошкове спро-

вођења јавног рада; 

 потврда банке о отвореном наменском рачуну 

и картон депонованих потписа наменског рачуна, 

важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и 

давања меничног овлашћења; 

 средство обезбеђења уговорних обавеза; 

 потврда о пријему захтева за регистрацију ме-

нице (правно лице); 

 фотокопија/очитана лична карта одговорног 

лица корисника средстава/жиранта и  

 други докази у зависности од статуса жиранта*. 

У циљу закључивања уговора, послодавац - 

извођач јавног рада је у обавези да достави и 

одговарајућа средства обезбеђења уговорних 

обавеза: 

1. За предузетника: 

 за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 

динара - две истоветне бланко трасиране менице 

корисника средстава са два жиранта и меничним 

овлашћењима; 

 за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 

динара и више - гаранција банке у вредности одо-

брених средстава са роком важења од 6 месеци 

дуже од трајања јавног рада и једна блако трасирана 

меница са једним жирантом и меничним овлашћењем. 

2. За правно лице: 

 за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 

динара - две истоветне бланко соло менице са мени-

чним овлашћењима; 

 за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 

динара и више - гаранција банке у вредности одобре-

них средстава са роком важења од 6 месеци дуже од 

трајања јавног рада и једна блако соло меница са 

меничним овлашћењем. 

3. За кориснике јавних средстава:** 

 изјава одговорног лица корисника средстава 

да су обезбеђени сви предуслови за реализацију 

јавног рада и да није у могућности да приложи одго-

варајуће средство обезбеђења. 

*Жирант може бити свако пословно способно 

физичко лице које има редовна месечна примања на 

име зараде или пензије, као и физичко лице које 

самостално обавља делатност (предузетник), односно 

лице које самостално обавља делатност у складу са 

посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни 

извршитељ и сл.).  

**Корисници јавних средстава су директни и инди-

ректни корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално оси-

гурање и јавна предузећа основана од стране 

Републике Србије, односно локалне власти, правна 

лица основана од стране тих јавних предузећа, 

правна лица над којима Република Србија, односно 

локална власт има директну или индиректну контролу 

над више од 50% капитала или више од 50% гласова 

у управном одбору, друга правна лица у којима јавна 

средства чине више од 50% укупних прихода оства-

рених у претходној пословној години, као и јавне 

агенције и организације на које се примењују прописи 

о јавним агенцијама. 

Почетком спровођења јавног рада сматра се 

датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог 

на јавном раду.  
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VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА 

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да: 

 закључи уговор о привременим и повременим 

пословима са незапосленим, најмање у дужини 

трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 

социјално осигурање; 

 у случају престанка радног ангажовања лица, 

послодавац је у обавези да у року од 15 дана од 

дана престанка радног ангажовања изврши замену 

другим незапосленим лицем из исте категорије, као и 

истог нивоа образовања, за преостало време тра-

јања уговора; 

 редовно, у законски утврђеним роковима, врши 

исплату уговорене накнаде за обављен посао, на 

текући рачун лица ангажованих на јавном раду и 

доставља доказе; 

 редовно врши уплату припадајућих пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање за лица 

из уговора и доставља доказе;  

 редовно врши исплату накнаде трошкова до-

ласка и одласка са рада ангажованим лицима и 

доставља доказе; 

 редовно доставља доказе о утрошку пренетих 

средстава за трошкове накнаде спровођења јавног 

рада, у складу са уговором; 

 редовно доставља доказе о утрошку пренетих 

средстава за трошкове обуке, уколико се иста орга-

низује по програму образовне установе, у складу са 

уговором; 

 обезбеди вођу програма јавног рада и/или ме-

нтора за обуку незапослених ангажованих на јавном 

раду; 

 организује заштиту и безбедност радно анга-

жованих, у складу са законом и захтевом стандарда 

за конкретне послове јавног рада; 

 достави фотокопију потврде/сертификата о 

стеченим компетенцијама радно ангажованих лица 

на спровођењу јавног рада након завршене обуке на 

прописаном обрасцу; 

 месечно доставља извештај о спровођењу 

јавног рада на прописаном обрасцу; 

 Националној служби омогући контролу реали-

зације уговорних обавеза и увид у сву потребну 

документацију и ток спровођења јавног рада; 

 обавести Националну службу о свим проме-

нама које су од значаја за реализацију уговора у року 

од осам дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења 

обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног 

рада је у обавези да врати цео или сразмерни износ 

исплаћених средставаувећан за законску затезну 

камату. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Све додатне информације могу се добити у свакој 

организационој јединици Националне службе, путем 

Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 и 

на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.  

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

За реализацију мера активне политике запошља-

вања из ЛАПЗ-а средства су планирана Одлуком о 

буџету општине Владимирци за 2019. годину у 

укупном износу од 3.000.000,00 динара. Општина 

Владимирци очекује да ће НСЗ учествовати са 

3.000.000,00 динара у пројекту ЛАПЗ 2019. године. 

Укупна вредност ЛАПЗ-а за 2019. годину износи 

6.000.000,00 динара. 

Предлог распореда средстава за реализацију 

мера активне политике запошљавања општине 

Владимирци за 2019. годину: 

Бр. 
Мере активне политике 

запошљавања 

Средства у динарима Општина 

Владимирци 

Средства у динарима 

НСЗ 

1 Јавни радови 3.000.000,00 3.000.000,00 

 Укупно средстава  6.000.000,00 

 

НАДЛЕЖНОСТИ 

Мере предвиђене ЛАПЗ-ом реализоваће Локални 

савет за запошљавање у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање. 

Локални савет за запошљавање је у обавези да о 

спровођењу ЛАПЗ-а достави извештај председнику 

општине по потреби, а најмање једанпут месечно. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 10-9/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

018 

На основу члана 2. став 3. тачка 2. Закона о кому-

налним делатностима („Сл. гласник РС“,бр. 88/11 и 

104/16), члана 21. (S1)Закона о комуналним делатно-

стима („Сл. гласник РС“,бр. 88/11 и 104/16),члана 4. 

став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС“,бр. 88/11 и 104/16), члана 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 

и 47/18)и члана 47. став 1. тачка 7) Статута Општине 

Владимирци („Службени лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 4/14-пречи-
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шћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, 

на седници одржаној 21.12.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О УКЛАЊАЊУ ОТПАДНИХ ВОДА СИСТЕМОМ 

ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови и начин орга-

низовања послова у вршењу комуналне делатности 

одвођења отпадних вода системом јавне канализације, 

као делатности од општег интереса и услови за кори-

шћење ове комуналне услуге на територији општине 

Владимирци. 

Члан 2. 

Комунална делатност одвођења отпадних вода, у 

смислу ове одлуке, јесте сакупљање иуклањање 

отпадних вода канализацијом, њихово испуштање 

измреже, одржавање канализационе мреже, сливника 

и других објеката за уклањање вода,, као и саку-

пљање искоришћених вода од прикључка потрошача 

на уличну мрежу и одвођење канализационом мре-

жом ииспуштање из мреже у водопријемнике. 

Члан 3. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци 

имају следеће значење: 

1.. "Отпадне воде" су искоришћене воде (воде из 

стамбених и пословних објеката), индустријске отпа-

дне воде настале као последица технолошког процеса 

у индустрији, занатству и другим производним дела-

тностима, воде од прањаулица, површинске отпадне 

воде и дренажне воде. 

2. "Површине јавне намене" су улице, тргови, сао-

браћајнице у стамбеним насељима јавне површине, 

изузев оних које су дате на коришћење и управљање 

другим субјектима. 

3. "Јавна канализација" јесте систем комуналних 

објеката који служе за обављање комуналне дела-

тности одвођења отпадних вода на подручу општине 

Владимирци 

4. "Локална канализација" јесте систем комуна-

лних објеката који служе за обављање комуналне 

делатностиодвођења отпадних вода у појединим 

сеоским или другим издвојеним насељима, или у 

више таквих насеља,која нису обухваћена системом 

канализације. 

5. "Канализациона мрежа" јесте део градске, одно-

снолокалне канализације која представља систем 

комуналних објеката засакупљањање, уклањање, 

одвођење и испуштање отпадних вода од прикључка 

корисникауслуге. 

6. "Улична канализациона мрежа" јесте део кана-

лизационе мреже на коју се непосредно прикључује 

канализациони прикључак. 

7. "Први ревизиони силаз" је место прикључења 

унутрашњих инсталација канализације на уличну 

канализациону мрежу. 

8. "Канализациони прикључак" јесте цевни спој од 

уличне канализационе мреже до првог ревизионог 

силаза иза регулационелиније и чини саставни део 

јавне канализације. 

9. "Корисник услуге" јесте свако физичко или пра-

вно лице које је власник објекта или посебног дела 

објекта, односно носилацправа располагања на објекту 

или посебном делу објекта чија је унутрашња инста-

лација канализације прикључена на уличну канали-

зациону мрежу у складу са одредбама ове одлуке. 

Изузетно,корисник услуге јесте физичко или правно 

лице које је носилацправа коришћења на објекту, 

односно делу објекта, акада је објекат, односно посе-

бан део објекта дат узакуп - закупац објекта,односно 

дела објекта. 

10. "Објекат корисника услуге" јесте сваки објекат, 

зграда, друга непокретност, уређаји, постројења или 

инсталације који се налазeузводно од првог реви-

зионог силаза. 

11. "Унутрашње инсталације канализације" јесу 

скуп инсталација, уређаја и постројења корисника 

услуге за одвођење отпадних вода, узводно од првог 

ревизионог силаза, укључујући и први ревизиони 

силаз. 

12 "Пријава за коришћење услуге" јесте писана 

изјава заинтересованог лица да под условима пре-

двиђенимовом одлукомзакључи уговор о одвођењу 

отпадних вода са јавним комуналним предузећем 

које врши одвођење отпадних вода,поднета на обра-

сцу јавног комуналног предузећа. 

Члан 4. 

Комуналну делатност одвођења отпадних вода, 

осим послова чишћења септичких јама, наподручју 

општине Владимирци, обавља ЈКП "Извор" Владимирци. 

Поједине послове из оквира своје делатности 

јавно комунално предузеће може поверити другом 

привредном друштву или предузетнику на начин и по 

поступку утврђеном прописом Скупштине општине 

Владимирци под условом да ти послови нису у 

функцији остваривања јединства техничко-техноло-

шког система канализације и да је оснивач за то дао 

сагласност. 

Члан 5. 

Канализација је систем комуналних објеката, 

уређаја, инсталација, опреме и постројења који служе 

за сакупљање,уклањање, одвођење, и испуштање 

отпадних вода (у даљем тексту: комунални објекат 

канализације) и представља техничко-технолошку 

целину. 
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Техничко јединство система канализације оства-

рује се повезивањем објеката и уређаја за сакупљање, 

уклањање,одвођење и испуштање атмосферских и 

отпадних вода на одређеном подручју. 

Технолошко јединство система канализације оства-

рује се кроз заједнички и координирани рад објеката 

и уређаја заодвођење отпадних вода, оптимално 

комбиновање њиховог рада и капацитета,као и кроз 

јединствено управљање на одређеном подручју. 

Систем канализација састоји се из комуналних 

објеката канализације који служе за: 

а) пријем отпадних вода, и то: 

- сливници са сопственим таложницима, 

- канализациони прикључци, 

- испусти из водоводног система и др. 

б) одвођење отпадних вода, и то: 

- ревизиони силази, 

- колектори, 

- спојне грађевине, 

- преливи, 

- уставе, 

- сифони, 

- канализационе црпне станице, 

- потисни цевоводи, 

- ваздушни вентили, 

- ретензије и др. 

2. Заштита системајавне канализације 

Члан 6. 

Комунално предузеће има право и обавезу да 

предузима потребне мере за заштиту комуналних 

објеката јавне канализације, приликомњихове изгра-

дње и постављања, коришћења, одржавања и замене, 

укључујући и право преласка преко туђе непокре-

тности, ускладу са законом. 

Члан 7. 

Забрањенo је обављање радова испод, изнад и 

поред комуналних објеката јавне канализације, 

којима се нарушаванесметано ибезбедно одвођење 

отпадних вода или се угрожава сигурност људи и 

околине. 

Члан 8. 

Растојање комуналних објеката јавне канализа-

ције од сваког другог објекта мора бити толико да се 

приликом откопавања канализационецеви или другог 

комуналног објекта јавне канализације не угрози 

други објекат или обрнуто. Уколико су растојања 

између комуналних објеката канализације недовољна, 

приликом извођења радова треба применити одго-

варајућу заштиту, а сва укрштања инсталација утом 

случају морају бити изграђена као трајна. 

Санитарно растојање комуналног објекта јавне 

канализацијеод других објеката одређује комунално 

предузеће, сагласно важећимпрописима. 

Изградња нових објеката, санација, доградња, 

реконструкција постојећих објеката, као и извођење 

другихрадова у непосреднојблизини система канали-

зације, не сме да угрози постојеће комуналне објекте 

јавне канализације. Инвеститор и извођач радова 

дужни суда приликом извођења радова поштују урба-

нистичке услове и да обезбеде посебне мере заштите 

јавне канализације подусловима које утврђује кому-

нално предузеће. 

Извођач радова који својим радом онемогући не-

сметано функционисање јавне канализације, дужан 

је да одмах о томеобавести комунално предузеће. 

Поновно успостављање несметаног функциони-

сања системајавне канализације, као и евентуална 

накнада штете причињена комуналном предузећу 

или трећем лицу пада на терет извођача радова који 

је у току извођења радова својим радом онемогућио 

несметано функционисање системајавне канализације. 

Комунално предузеће је дужно да одмах, без 

одлагања, по пријему обавештења из става 4. овог 

члана или по сазнању на другиначин, успостави 

несметано функционисање система јавне канализације. 

Члан 9. 

Сваки отвор на комуналном објекту јавне кана-

лизације (ревизиони силаз, сливник, вентилација 

итд.) мора увек бити безбедан иприступачан за 

интервенцију и одржавање, а уколико је изграђен на 

саобраћајници, мора бити у нивоу саобраћајнице, 

како не битрпели недозвољене динамичке ударе од 

возила. 

Субјект коме је дата на управљање и одржавање 

површина јавне намене на којој се налази комунални 

објекат јавне канализације,дужан је да место на коме 

се налази тај комунални објекат јавне канализације 

посебно заштити од оштећења, затрпавања, непра-

вилно гкоришћења, као и да омогући да у сваком 

тренутку буде приступачно ради одржавања. 

Члан 10. 

У случају крађе, изненадног искакања и лома 

поклопца ревизионог силаза и сливничке решетке 

комуналних објекатакајавне канализације, комунално 

предузеће је дужно да одмахпо пријави, или сазнању 

на други начин, предузме хитне мере обезбеђења 

изамене ових елемената и о томе обавести органи-

зациону јединицу општинске управе, надлежну за 

послове саобраћаја, као и надлежну службу унутра-

шњих послова. 

Члан 11. 

Отпадне воде које садрже опасне и штетне ма-

терије могу се испуштати у јавну канализацију ако 

испуњавају санитарно-техничке услове утврђене 

посебном одлуком, по добијању водопривредне до-

зволе у складу са законом. 
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Члан 12. 

Концентрација опасних и штетних материја у 

отпаднимводама не сме прелазити граничне вре-

дности прописане законом. 

Члан 13. 

Правна и физичка лица која у вези са обављањем 

привредне и друге делатности користе опасне и 

штетне материје дужна су датакве материје пре 

испуштања у систем јавне канализацијепретходно 

обраде у посебним уређајима за пречишћавање 

отпадних вода,који чине саставни део унутрашњих 

инсталација канализације, до нивоа квалитета 

прописаног посебном одлуком. 

3. Одржавањејавне канализације 

Члан 14. 

Комунално предузеће одржава систем јавне кана-

лизације који му је предат на управљање и одржавање 

и стара се о њеном несметаном функционисању. 

Члан 15. 

Одржавање јавне канализације јесте чишћење 

јавне канализације, извођење радова на поправци 

уређајаи комуналнихобјеката јавне канализације, 

замена дотрајалих уређаја и комуналних објеката 

јавне канализације и сви остали радови неопходни 

за несметанофункционисање система јавне канали-

зације. 

Одржавање система јавне канализације реализује 

се кроз редовно одржавање, инвестиционо одржавање, 

ванредно одржавање и хитне интервенције. 

Члан 16. 

Редовно одржавање системајавне канализације 

јесте планско континуирано извођење грађевинско-

занатских, односно других радова на објектима 

системајавне канализације (чишћење, одгушења, 

испирања) у циљу превентивног деловања на све 

евентуалне поремећајеу раду. 

Члан 17. 

Инвестиционо одржавање системајавне канализа-

ције јесте извођење грађевинско-занатских, односно 

других радова у циљупобољшања услова коришћења 

комуналних објеката канализације. 

Члан 18. 

Хитне интервенције јесу радови на комуналним 

објектима јавне канализације којима се отклања 

непосредна опасност по живот издравље људи или 

за околину. 

Члан 19. 

Ванредно одржавање системајавне канализације 

јесте извођење радова у случају изненадних пореме-

ћаја у раду неког од комуналних објеката канализације. 

Члан 20. 

Ради заштите и одржавања системајавне канали-

зације, забрањено је: 

1) ометање комуналног предузећа у предузимању 

потребних мера за заштиту комуналних објеката 

јавне канализације, приликомњихове изградње, по-

стављања, коришћења, одржавања изамене, укљу-

чујући и ометање права преласка преко туђе непо-

кретности; 

2) засађивање дрвећа и другог растиња на земљи-

шту изнад или у непосредној близини комуналних 

објеката јавне канализације којимасе угрожава сигу-

рност тих објеката; 

3) остављање ствари или паркирање возила на 

комуналним објектима јавне канализације, као и 

вршење друге радње којима сеоштећују ти објекти. 

Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог 

члана дужно је да надокнади штету која је проузро-

кована извршеномзабрањеном радњом. 

Члан 21. 

У систем јавне канализације забрањено је 

испуштати нарочито: 

1. отпадне воде и материје којима се угрожава 

предвиђени хидраулички режим тока одвођења отпа-

дних вода, водонепропусностканализационе мреже, 

рад пумпи системајавне канализације, протицање 

или пречишћавање отпадних вода или којемогу 

оштетитиканализациону мрежу; 

2. отпадне воде које садрже опасне и штетне 

материје, 

3. круте и вискозне материје, које саме или у 

контакту са другим материјама могу проузроковати 

сметње комуналним објектимаканализације, као што 

су: пепео, слама, отпаци и струготине метала, пла-

стике, дрвета, стакла, отпад одтекстила, отпад живо-

тињског порекла (перје, длака, животињска утроба и 

др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, 

хемикалијеи боје, као и муљ изталожника канали-

зационих система, односно муљ који настаје при 

пречишћавању атмосферских и отпадних вода, це-

ментни икречни муљ, остаци бетона и азбестног 

отпада, материје које настају чишћењем и одржава-

њем асфалтних база и др; 

4. агресивне материје (киселине и базе) и остале 

штетне течности које неповољно утичу на материјал 

од ког су израђеникомунални објекти јавне канали-

зације,  

5. гасове (сумпорводоник, сумпор диоксид, ција-

ниди,хлор и сл.); 

6. патогене бактерије или вирусе; 

7. садржај септичких јама и сливничких тало-

жника; 

8. невезани зрнасти материјал са зелених јавних 

површина (паркови и др.), зрнасти и прашинасти 
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грађевински материјал и грађевински отпад, као и 

нечистоће са саобраћајницаи других саобраћајних 

површина у току њиховог чишћења и прања. 

Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог 

члана дужно је да надокнади штету која је проу-

зрокована извршеномзабрањеном радњом. 

III. ПРИКЉУЧЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ И КОМУНАЛНИХ 

ОБЈЕКАТАКАНАЛИЗАЦИЈЕ НА СИСТЕМ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Прикључење унутрашњих инсталација канали-

зације на уличну канализациону мрежу 

Члан 22. 

На систем јавне канализације могу се прикључити 

објекти који се граде или су изграђени са грађеви-

нском дозволом, односно који су уписани у катастар 

непокретности, а испред којих је изграђена јавна 

канализациона мрежа. 

На систем јавне канализације прикључење одо-

брава овлашћено комунално предузеће на основу 

претходно издатих услова. 

Члан 23. 

Унутрашње инсталације канализације објекта који 

се налази на делу улице или граничи са улицом у 

којој је изграђена уличнаканализациона мрежа оба-

везно се прикључују на ту мрежу, без обзира на 

начин снабдевања објекта водом. 

Члан 24.  

Прикључење унутрашњих инсталација канализа-

ције на јавну канализациону мрежу мора да се 

изврши у року од шест месеци, рачунајући од дана 

издавања решења о употребној дозволи за ново 

изграђену уличну канализациону мрежу. Власник, 

односно корисник објекта дужан је да поднесе захтев 

за прикључење унутрашњих инсталација канализа-

ције на јавну канализационумрежу. 

Члан 25. 

Канализациони прикључак се поставља тако што 

се унутрашње инсталације канализације непосредно 

спајају са уличномканализационом мрежом. 

Унутрашње инсталације канализације спајају се 

са канализационом прикључком преко првог ревизи-

оног силаза. Први ревизиони силаз припада власнику, 

односно кориснику објекта ипоставља се унутар 

граница грађевинске парцеле на 1,5 m од регула-

ционе линије. Када се грађевинска и регулациона 

линија поклапају, први ревизиони силаз се поставља 

у подрум или на тротоар испредобјекта, а према 

условима које утврђује комунално предузеће. Пролаз 

цеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од 

оштећењаприликом слегања објекта. 

Постављени канализациони прикључак је саставни 

део система канализације и одржава га комунално 

предузеће. 

Члан 26. 

Грађевинска парцела по правилу има један кана-

лизациони прикључак за прикључење објекта на 

јавну канализациону мрежуопштег типа.  

Изузетно од става 1. овог члана, ако конфигура-

ција терена или други услови захтевају, унутрашња 

инсталација канализацијеобјекта може се прикљу-

чити на уличну канализациону мрежу преко канали-

зационог прикључка суседне грађевинске парцеле. 

Таквоприкључење може се извршити само уз претхо-

дно прибављену писану сагласност власника, одно-

сно корисникате грађевинске парцеле, оверену код 

надлежног органа. 

Преко једног канализационог прикључка на ули-

чну канализациону мрежу може се прикључити 

унутрашња инсталација канализације само једног 

објекта. Ако је на грађевинској парцели изграђено 

више независних објеката, за унутрашњу инста-

лацију канализације сваког објекта, поставља се по 

правилу посебан канализациониприкључак. 

Изузетно од става 3. овог члана, преко једног 

канализационог прикључка могу се прикључити уну-

трашње инсталацијеканализације два или више 

објеката ако се ти објекти налазе у оквиру одређеног 

комплекса или ако топографија и други локални услови 

онемогућавају постављање појединачних канализа-

ционих прикључака. 

Члан 27. 

Монтажни објекти који су постављени у складу са 

важећим прописима, а који испуштају отпадне воде, 

морају се прикључити науличну канализациону мрежу 

преко канализационог прикључка према техничким 

условима и сагласности које издаје комунално 

предузеће. 

Члан 28. 

Прикључење унутрашњих инсталација канализа-

ције на уличну канализациону мрежу може бити 

трајно и привремено. 

Члан 29. 

Комунално предузеће издаје услове за канализа-

циони прикључак (у даљем тексту: услови) на захтев 

инвеститора објекта чијеунутрашње инсталације 

канализације се прикључују, најкасније у року од 15 

дана од дана пријема захтеваинвеститора објекта. 

Услови се издају и за повећање количине отпа-

дних вода код прикључених унутрашњих инсталација 

канализације. 

Члан 30. 

Инвеститор објекта је дужан да пројекат канализа-

ционог прикључка изради према добијеним Условима. 

Комунално предузеће оцењује усаглашеност 

пројекта из става 1. овог члана са издатим условима. 
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Комунално предузеће је дужно да на захтев 

инвеститора објекта изврши оцену усаглашености 

пројекта из става 1. овог члана саиздатим условима 

у року од 15 дана од дана пријема захтева инве-

ститора. 

Уколико утврди да је пројекат израђен у складу са 

издатим условима, комунално предузеће издаје 

инвеститору објекта сагласностна пројекат канализа-

ционог прикључка (у даљем тексту: сагласност). 

Против акта комуналног предузећа којим се одбија 

давањесагласности, жалба се може поднети Општи-

нском већу општине Владимирци. 

Члан 31. 

Услови, односно сагласност издају се са роком 

важења од две године од дана издавања. Услови, 

односно сагласност могу сеиздати и по фазама 

изградње. 

На захтев инвеститора објекта који је добио услове, 

односно сагласност, рок важења услова, односно 

сагласности мора сепродужити, ако улична канали-

зациона мрежа на коју треба прикључити унутрашње 

инсталације канализације објекта није у функцијиили 

није завршен комунални објекат јавне канализације 

на који треба прикључити унутрашње инсталације 

канализације објекта. 

Члан 32. 

Прикључење унутрашњих инсталација канализа-

ције на јавну канализациону мрежу врши се на 

захтев инвеститора објекта. 

Инвеститор објекта подноси захтев за прикљу-

чење унутрашњих инсталација канализације на 

уличну канализациону мрежу наобрасцу комуналног 

предузећа, уз који је дужан да приложи одговарајућу 

техничку и другу документацију наведену у обрасцу, 

узависности од врсте објекта. 

Инвеститор објекта је дужан да у циљу прикљу-

чења унутрашњих инсталација канализације на 

уличну канализациону мрежуприбави и прописану 

дозволу за раскопавање улице и регулисање сао-

браћаја. 

Комунално предузеће је дужно да у писаној 

форми одговори на захтев инвеститора објекта за 

прикључење унутрашњихинсталација канализације 

на уличну канализациону мрежу, у року од осам дана 

од дана пријема захтева изстава 1. овог члана. 

Прикључење унутрашњих инсталација канализа-

ције на јавну канализациону мрежу врши инвеститор 

објекта или другоовлашћено лице, према опреде-

љењу инвеститора објекта, уз вршење стручног 

надзора над извођењем предметних радова одстране 

комуналног предузећа. 

Трошкове прикључења унутрашњих инсталација 

канализације на уличну канализациону мрежу сноси 

инвеститоробјекта. 

Трошкове комуналног предузећа у вршењу 

стручног надзора над прикључењем унутрашњих 

инсталација канализације на јавну канализациону 

мрежу сноси инвеститор објекта према ценовнику 

који утврђује комунално предузеће, уз сагласност 

оснивача. 

О техничкој исправности првог ревизионог силаза 

и канализационог прикључка, комунално предузеће 

издајеинвеститору објектапотврду о техничком пријему. 

Члан 33. 

Привремено прикључење унутрашњих инстала-

ција канализације на јавну канализациону мрежу 

може се вршитиу следећимслучајевима: 

- за објекте који испуњавају услове, утврђене 

законом којим се уређује изградња објеката за привре-

мено прикључење додобијања грађевинске дозволе; 

- за објекте за које је одобрен пробни рад у складу 

са законом којим се уређује изградња објеката; 

- за потребе градилишта, као и монтажних обје-

ката, који се користе привремено за ограничене 

потребе; 

- у другим случајевима код одржавања појединих 

манифестација на површинама које се граниче са 

улицом укојој је изграђенаканализациона мрежа. 

На услове, начин и поступак за привремено при-

кључење, примењују се одговарајуће одредбе ове 

одлуке о прикључењу унутрашње инсталације канали-

зације објеката корисника на канализациону мрежу. 

Уколико инвеститор објекта не добије грађевинску 

дозволу за објекат за који је извршено привремено 

прикључење унутрашњеинсталације канализације, 

комунално предузеће ће подобијању информације о 

томе прикључак укинути. 

Члан 34. 

Канализациони прикључак градилишта, преко кога 

се унутрашња инсталација канализације спаја са 

уличном канализациономмрежом, по правилу не сме 

бити на простору градилишта осим под посебним 

условима које одобрава комунално предузеће. 

Члан 35. 

Канализациони прикључак који пролази кроз про-

сторе који се не могу раскопавати (зид зграде, потпорни 

зид исл.) мора се по капацитету и грађевински 

урадити као трајан. 

Члан 36. 

За привремено прикључење корисник услуге 

подноси комуналном предузећу захтев за добијање 

техничких услова и сагласностиза постављање кана-

лизационог прикључка и врши одјаву коришћења по 

престанку потребе за прикључењем. 

Комунално предузеће ће по одјави коришћења 

привременог прикључења, укинути канализациони 

прикључак за привременоприкључење. 
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2. Прикључење комуналних објеката јавне кана-

лизације на СИСТЕМ јавне канализације 

Члан 37. 

Изградња дела системајавне канализације врши 

се на начини под условима утврђеним прописима ко-

јима се уређује изградњаобјеката, а према условима 

и сагласности које одређује и даје комунално преду-

зеће коме ће се предати на управљање иодржавање 

новоизграђени део система канализације. 

Спајање новоизграђеног дела канализације напо-

стојећу канализацију врши се под следећим условима: 

- да је комунални објекат канализације урађен по 

одобреној техничкој документацији; 

- да је извршена примопредаја комуналног обје-

ката јавне канализације (урађен комисијски протокол 

о примопредаји са достављеномпотребном докуме-

нтацијом) и добијено решење о употребној дозволи. 

VI. НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА 

ОДВОЂЕЊАОТПАДНИХ ВОДА СИСТЕМОМ ЈАВНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 38. 

Комунално предузеће дужно је да организује свој 

ради пословање на начин којим се обезбеђује трајно 

и безбедно одвођење отпадних вода, непрекидно, 

под једнаким условима за све кориснике услуге. 

У извршавању обавеза из става 1. овог члана, 

комунално предузеће је дужно да предузме мере на 

одржавању свих комуналних објеката јавне канали-

зације ради обезбеђења њихове сталнеисправности 

и безбедног функционисања. 

Члан 39. 

Ако услед више силе, квара на комуналним обје-

ктима јавне канализације или других разлога који се 

нису могли предвидети, односноспречити, дође до 

поремећаја или прекида нормалног функционисања 

системајавне канализације, комунално предузеће је 

обавезно даодмах и без одлагања предузме мере на 

отклањању узрока и последица поремећаја, односно 

прекида и то нарочито: 

1. да радно ангажује запослене на отклањању 

узрока и последица поремећаја, односно разлога 

због којих је дошло до прекида у вршењу одвођења 

отпадних вода системом јавне канализације, као и да 

ангажује трећа лица у обезбеђењууслова за одво-

ђење отпадних вода системом јавне канализације, 

2. да предузме хитне поправке и замену инста-

лација и уређаја којима се обезбеђује одвођење 

отпадних вода системом јавне канализације, као и 

заштита објекатајавне канализације од даљих 

хаварија, 

3. да привремено ограничи или забрани кори-

шћење унутрашњих инсталација канализације или 

дела система јавне канализације, 

4. да привремено обезбеди приручне уређаје за 

одвођење отпадних вода из објеката корисника 

услуге, 

5. да наложи повезивање на друге објекте, инста-

лације и уређаје за одвођење, ако је то могуће, 

6. да предузме и друге мере које утврде надле-

жни органи општине Владимирци. 

Комунално предузеће је дужно да јавну површину 

на којој се изводе радови из става 1. овог члана, по 

завршетку тих радоваодмах врати у првобитно стање, 

тако што ће саниратиоштећења настала извођењем 

наведених радова, у складу са посебнимпрописима. 

Члан 40. 

Ако се прекид у функционисању системајавне кана-

лизациј планира због извођења радова потребних 

ради одржавања, ревизије,ремонта, реконструкције 

или припајања појединих делова и комуналних 

објеката јавне канализације или прикључења нових 

корисника илидругих сличних радова, комунално 

предузеће дужно једа о томе обавести кориснике 

услуге преко средстава јавног информисања,и то 

најкасније три дана пре планираног прекида. 

У случају да прекид из става 1. овог члана, траје 

дуже од 12 часова, комунално предузеће дужно је да 

предузме одговарајућемере предвиђене одредбама 

ове одлуке. 

Члан 41. 

Комунално предузеће је обавезно да преду-

зимање мераили извођење радова из одредаба ове 

одлуке, организује тако дапрекид или поремећај у 

функционисању системајавне канализације траје 

временски што краће. 

Ако дође до прекида или поремећаја у одвођењу 

отпадних вода системом јавне канализације због 

околности утврђених одредбама ове одлуке, комуна-

лно предузеће је обавезно да истовремено са 

предузимањем мера или извођењем радова, оба-

вести организациону јединицу општинске управе, 

надлежну за комуналне послове. 

Члан 42. 

Ако се у комуналном предузећу организује штрајк, 

минимум процеса рада у комуналном предузећу про-

писује својим актом лицекоје руководи организа-

ционом јединицом општинске управе, надлежне за 

комуналне послове, и тонајмање 75% од планираног 

обима делатности, у складу са актом оснивача, а 

нарочито обављање послова наотклањању хава-

ријана објектима јавне канализације. 

VII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

Члан 43. 

Одвођење отпадних вода системом јавне кана-

лизације кориснику услуге врши се на основу уговора 
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о приступању, који се сматра закљученим заврше-

тком извођења грађевинских радовa на прикључењу 

унутрашњих инсталација канализације на уличну 

канализационумрежу, на основупријаве за кори-

шћење услуге. 

Пријава за коришћење услуге подноси се у 

писменој форми на обрасцу који утврђује комунално 

предузеће. 

Копију пријаве са потврдом пријема, комунално 

предузеће је дужно да уручи кориснику услуге. 

Члан 44. 

Уговор из из члана 43.ове одлуке, садржи наро-

чито: место прикључења и мерења, начин и рокове 

одвођења, цену одвођењаотпадних вода, начин обра-

чуна и плаћања, време на које се уговор закључује, 

одговорност за причињену штету и одговорност 

занеиспуњење или неуредно испуњење обавеза из 

уговораи случајеве и услове у којима се може при-

времено ускратити одвођењеотпадних вода систе-

мом јавне канализације или снабдевање водом. 

Члан 45. 

Комунално предузеће може кориснику услуге при-

времено ускратити одвођење отпадних вода системом 

јавне канализације само у случајевима утврђеним 

законом, под условима и на начин утврђеним овом 

одлуком. 

Члан 46. 

Корисник услуге је дужан да се стара о унутра-

шњим инсталацијама канализације и да их одржава у 

исправном стању. 

Члан 47. 

Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним 

лицима комуналног предузећа приступ комуналним 

објектима канализације,ради провере исправности, 

отклањања кварова, заменеи одржавања истих. 

Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним 

лицима комуналног предузећа прелазак преко па-

рцеле и приступ непокретностиу власништву корисника 

услуге ради извођења радова из става 1. овог члана, 

на основу решења које доноси лице које руководи 

организационом јединицом општинске управе надле-

жном за комуналне послове. 

Члан 48. 

Корисник услуге има право да захтева, у случају 

техничких или других сметњи у одвођењу отпадних 

вода чији узрок није наобјекту корисника услуге, да 

се те сметње отклоне упримереном року. 

Као примерени рок у коме је комунално преду-

зеће обавезно да приступи отклањању сметње у 

одвођењу отпадних вода системом јавне канали-

зације, сматрасе рок од 24 часа, а најдуже три дана 

од дана пријема обавештења о сметњи. 

Сметњама у одвођењу отпадних вода системом 

јавне канализације, у смислу става 1.овог члана, не 

сматрају се прекиди у одвођењу настали због при-

мене мера или извођења радова из ове Одлуке. 

Члан 49. 

Ако постоје неправилности и недостаци у извр-

шењу обавеза на страни корисника услуге, комуна-

лно предузеће ће привременоускратити одвођење 

отпадних вода системом јавне канализације кори-

сника услуге, под условима и на начин прописан 

овом одлуком. 

Пре привременог ускраћења одвођења отпадних 

вода системом јавне канализације, кориснику услуге 

мора бити достављена писмена опомена, у којој 

јеодређен рок за отклањање уочених неправилности 

и недостатака. 

Рок из става 2. овог члана, зависно од природе и 

врсте неправилности и недостатака, не може бити 

краћиод три дана од данадостављања писмене 

опомене. 

Комунално предузеће је дужно да кориснику 

услуге који отклони утврђене неправилности и недо-

статке, настави са одвођењемотпадних вода системом 

јавне канализације у року од 24 часа, од достављања 

доказа да су неправилности и недостаци отклоњени. 

Члан 50. 

Одвођење отпадних вода системом јавне канали-

зације може се привремено ускратити кориснику услуге, 

ако за то постоје техничке могућности, а да се при 

томне омета вршење комуналне услуге одвођења 

отпадних вода системом јавне канализације другим 

корисницима услуге, у следећим случајевима:; 

1. ако онемогући правилно регистровање 

количине и састава одведених отпадних вода; 

2. ако објекат корисника услуге омета нормално 

одвођење отпадних вода других корисника услуге; 

3. ако преко своје инсталације, без добијених 

услова и сагласности комуналног предузећа из одре-

даба ове Одлуке дозволидругом кориснику услуге 

одвођење отпадних вода; 

4. ако онемогући овлашћеним лицима приступ до 

инсталације и канализационог прикључка; 

5. ако одводи отпадне воде супротно условима на 

које је дата сагласност, односно уговору о одвођењу 

отпадних вода; 

6. ако не плати накнаду за извршену услугу одво-

ђењаотпадних вода два месеца узастопно; 

7. код отказа коришћења услуге од стране кори-

сника услуге, који може бити трајни или привремени. 

Код привременог отказа коришћења услуге, корисник 

потписује изјаву о привременом прекиду коришћења 

услуге, као и захтев за привремено искључење 

прикључка на јавну канализацију. У случају трајног 

отказа, корисник подноси комуналном предузећу за 

трајно искључење прикључка на канлизацију.  



Страна 178 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 30 

 

 

Трошкове искључења и поновног прикључења из 

било којег од горе наведених разлога, корисник. 

У случајевима из става 1. тачка 1. овог члана, 

комунално предузеће је дужно да без одлагања оба-

вести организациону јединицуопштинске управе, 

надлежну за послове комуналне инспекције, која ће 

по утврђивању наведеногчињеничног стања сачинити о 

томе записник и наложити комуналном предузећу 

привремено ускраћивање одвођења отпадних вода 

системом јавне канализације таквом кориснику 

услуге. 

У случајевима из тач. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. става 1. 

овог члана, комунално предузеће дужно је да 

претходно достави писменуопомену о недостацима, 

односно неправилностима збогкојих се може привре-

мено ускратити одвођење отпадних вода системом 

јавне канализације и да одредипримерен рок за 

отклањање недостатака, односно неправилности у 

складу са овом одлуком. 

Уколико корисник услуге у остављеном року не 

поступи по писменој опомени и не отклони недо-

статке, односно неправилностикомунално предузеће 

ће привремено ускратити одвођење отпадних вода 

системом јавне канализације кориснику услуге. 

Корисник услуге коме је привремено ускраћено 

одвођење отпадних вода системом јавне канали-

зације дужан је да сноси сву штету која евентуално 

настанеуслед обуставе вршења услуге. 

Члан 51. 

Уколико организациона јединица општинске 

управе надлежна за послове комуналне инспекције 

утврди да је правно или физичко лице самовласно 

прикључило унутрашње инсталације канализације 

свог објекта на систем јавне канализације, донеће 

налог о искључењу таквог објекта са системајавне 

канализације, ако за то постоје техничке могућности, 

а да се притом не омета вршење комуналне услуге 

одвођења отпадних вода системом јавне канали-

зације другим корисницима услуге. 

Уколико у случају из става 1. овог члана не постоје 

техничке могућности да се унутрашње инсталације 

канализације таквог објекта искључе са системајавне 

канализације, а да се при том неомета вршење 

комуналне услуге одвођења отпадних вода другим 

корисницима услуге, организациона јединица општи-

нске управе, надлежна запослове комуналне инспе-

кције донеће налог о прекиду снабдевања водом 

таквог објекта. 

Правно или физичко лице које је самовласно 

прикључило унутрашње инсталације канализације 

свог објекта на систем јавне канализације, дужно је 

да сноси сву штету која евентуално настане услед 

искључења таквог објекта са система јавне канали-

зације,односно прекида снабдевања водом таквог 

објекта. 

VIII. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 52. 

Корисник услуге дужан је да комуналном предузећу 

плаћа цену за одвођење отпадних вода системом 

јавне канализације, која се обрачунава према кубном 

метру утрошене воде преко водоводног прикључка 

власника прикључка на систем јавне канализације. 

Цену за 1 m3 за употребу система јавне кана-

лизације из става 1. овог члана утврђује комунално 

предузеће применом елемената за образовањецене 

комуналних услуга у складу са Законом о комуна-

лним делатностима, уз сагласност оснивача. 

Количину одведених отпадних вода системом 

јавне канализације утврђује комуналнопредузеће на 

основу количине испоручене воде из градског водов-

ода измерене на водомеру.  

Изузетно, за кориснике система канализације који 

имају сопствене изворе воде, мерење количине 

одве-дених отпадних вода врши се преко уграђених 

мерних уређаја или на основу процене. 

Члан 53. 

Утврђивање количине одведених отпадних вода 

системо јавне канализације проценом врши се у 

следећим случајевима: 

- када је објекат корисника услуге привремено 

остаобез водомера или када је водомер неисправан; 

- када корисник услуге два пута узастопно онемо-

гући читање водомера или другог мерног уређаја; 

- у зимском периоду, када временске прилике 

онемогућавају очитавање; 

- када услед техничких разлога није могућа замена 

неисправног водомера или другог мерног уређаја; 

- када се правно или физичко лице прикључи на 

уличну канализациону мрежу без претходних услова 

и сагласности комуналногпредузећа. 

У случајевима из става 1. алинеје 1, 2. и 4. овог 

члана, процена се врши по просечној месечној по-

трошњиводе власника водомера из претходна три 

месеца. 

IX. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА 

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ УСЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У 

ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 54. 

Када надлежна организациона јединица општи-

нске управе прими обавештење из члана 50. став 2. 

ове одлуке, дужна је да без одлагања: 

1. нареди мере за заштиту комуналних објеката 

који су угрожени, као и друге имовине; 

2. предложи мере за отклањање насталих 

последица и друге потребне мере за обављање 

комуналне делатности; 
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3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид вршења делатности, као 

и одговорност за накнадупричињене штете; 

4. ангажује и трећа лица. 

Члан 55. 

Ако комунално предузеће не поступи у складу са 

чланом 54. ове одлуке, услед чега би могла да на-

ступи непосредна опасностили изузетно тешке 

последице за живот и здравље људи, безбедност 

људи и имовине или других неопходних услова за 

живот ирад грађана и других субјеката на одређеном 

подручју, организациона јединица општинске управе, 

надлежна за комуналне послове поступиће у складу 

са одредбама члана 54. став 2. ове одлуке и преду-

зети посебне мере прописане законом. 

X. НАДЗОР 

Члан 56. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши 

организациона јединица општинске управе надлежна 

за комуналне послове. 

Надзор над законитошћу рада комуналног преду-

зећа врши оснивач, у складу са законом. 

Члан 57. 

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспе-

кторје овлашћен да: 

- контролише да ли се делатност одвођења отпа-

дних вода системом јавне канализације обавља на 

начин ипод условимаутврђеним овом одлуком и актима 

донетим на основу ове одлуке; 

- контролише стање комуналних објеката јавне 

канализације, унутрашњих инсталација канализације; 

- нареди извршење утврђених обавеза и предузи-

мање мера за отклањање недостатака у обављању 

делатности одвођења отпадних вода системом јавне 

канализације; 

- предузима друге мере утврђене законом. 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 58. 

Новчаном казном од 150.000,00 динара, казниће 

се запрекршај комунално предузеће или друго при-

вредно друштво, ако: 

1. не предузме потребне мере за заштиту комуна-

лних објеката јавне канализације, приликом њиховог 

постављања,коришћења,одржавања и замене; 

2. одмах по пријему обавештења из oдредаба ове 

одлуке (обавештења примљеног од стране организа-

ционе јединице Општинске управе надлежне за 

комуналне послове) не успостави несметано функци-

онисање системајавне канализације; 

3. не предузме хитне мере прописане одредбама 

ове одлуке одмах по пријави крађе, изненадног иска-

кања и лома поклопца, ревизионогсилаза и сливничке 

решетке комуналних објеката јавне канализације; 

4. не изда услове за канализациони прикључак 

најкасније у року од петнаест дана од дана пријема 

захтева инвеститора; 

5. не изврши оцену усаглашености пројекта кана-

лизационог прикључка са издатим условима у року 

од петнаест дана од дана оддана пријема захтева 

инвеститора  

6. утврди да је пројекат канализационог прикљу-

чка израђен у складу са издатим условима, а не изда 

инвеститору сагласност напројекат канализационог 

прикључка; 

7. на захтев Инвеститора који је добио Услове 

или Сагласност не продужи рок важења услова или 

сагласности, под условом даулична канализациона 

мрежа на коју треба прикључитиунутрашње инстала-

ције канализације објекта није у функцији или није 

завршен комунални објекат јавне канализације на 

који треба прикључити унутрашње инсталације кана-

лизације објекта; 

8. не изврши прикључење унутрашњих инстала-

ција канализације на уличну канализациону мрежу 

најкасније уроку од осам данаод дана пријема за-

хтева, под условом да су сви претходни радови већ 

изведени; 

9. не изврши конзервирање канализационог при-

кључка,у случају да инвеститор не добије одобрење 

за изградњу објекта за којије извршено привремено 

прикључење унутрашње инсталације канализације, 

односно не изврши укидање канализационог прикљу-

чка, у случају да инвеститор настави са нелегалним 

коришћењем истог; 

10. по одјави канализационог прикључка за при-

времено прикључење не изврши конзервирање тог 

прикључка до пријема новогзахтева за коришћење 

или укидање ако не постоје услови за његову експло-

атацију; 

11. не предузме мере на одржавању свих комуна-

лних објекатајавне канализације при извршавању 

обавеза из одредаба. ове одлуке; 

12. не предузме мере из ове одлуке на откла-

њању узрока и последица поремећаја, односно пре-

кида функционисања јавне канализације, услед више 

силе, квара на комуналном објекту, штрајка и др. 

разлога који се нису моглипредвидети, односно спре-

чити; 

13. одмах по завршетку радова из одредаба ове 

Одлуке. не врати у првобитно стање део јавне повр-

шине на којој је извело радове; 

14. не обавести кориснике услуге преко средстава 

јавног информисања о планираном прекиду у фу-

нкционисању канализације због извођења радова, 

најкасније три дана пре планираног прекида; 

15. не предузме мере из ове одлуке, у случају да 

прекид у функционисању система јавне канализације 

због извођења радова траје дуже од 12 часова; 
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16. не предузме мере или изведе радове одре-

дбама ове одлуке, тако да прекид или поремећај у 

функционисању јавнеканализације траје што краће; 

17. не обавести организациону јединицу опш-

тинске управе, надлежну за комуналне послове о 

предузи-мању мера или извођењу радова због око-

лности из одредабаове одлуке; 

19. ускрати одвођење отпадних вода системом 

јавне канализације супротно случајевима, условима 

и начином, утврђеним законом и овом одлуком; 

20. не приступи отклањању сметњи у одвођењу 

отпадних вода системом јавне канализације у случа-

јевима прописаним одредбама ове одлуке, најкасније 

у рокуод три дана од дана пријема обавештења о 

сметњи; 

21. не достави кориснику писмену опомену за 

отклањање уочених неправилности и недостатака, 

пре привременог ускраћењаодвођења отпадних вода 

системом јавне канализације; 

22. не настави са одвођењем отпадних вода си-

стемом јавне каализације корисникукоји отклони 

утврђене неправилности и недостатке, у року од 24 

часа оддостављања доказа да су неправилности и 

недостаци отклоњени; 

23. не обавести одмах организациону јединицу 

општинске управе, надлежну за послове комуналне 

инспекције о привременом ускраћивању одвођења 

отпадних вода системом јавне канализације кори-

снику услуге у случајевима прописаним одредбама 

ове одлуке; 

25. не достави кориснику услуге писмено упозо-

рење о недостацима и неправилностима због којих 

се може привремено ускратитиодвођење отпадних 

вода системом јавне канализације или не одреди 

примерени рок за њихово отклањање, у случајевима 

прописаним одредбама ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

новчаном казном од 25.000,00 динара и одговорно 

лице у комуналном предузећу, односно другом при-

вредном друштву. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1-3 овог члана, комунални 

инспектор издаје прекршајни налог у складу са 

законом. 

Члан 59. 

Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће 

се за прекршај привредно друштво или друго правно 

лице, инвеститор, ако: 

1. изводи радове супротно одредбама ове одлуке; 

2. приликом изградње, санације или реконстру-

кције објеката угрози постојеће комуналне објекте 

јавне канализације, не поштујеурбанистичке услове 

или не обезбеди посебне мере заштите јавне кана-

лизације; 

3. приликом изградње нове канализационе мре-

же, а напуштања старе не изврши о свом трошку 

пребацивање постојећихприкључака на нову канали-

зациону мрежу,не укине и не уклони стару канализа-

циону мрежу у року од 6 месеци од дана издавања 

решења о употребној дозволи за новоизграђену 

канализациону мрежу; 

5. не изради пројекат канализационог прикључка 

према условима добијеним одстране комуналног 

предузећа; 

6. ако се канализациони прикључак градилишта, 

преко кога се унутрашње инсталације јавне канали-

зације спајају са уличномканализационом мрежом, 

налази на територији градилишта, без претходно 

прибављених посебних услова којеодобрава комуна-

лно предузеће; 

7. изведе грађевинске радове на прикључењу 

унутрашњих инсталација јавне канализације на 

уличну канализациону мрежу без претходне сагла-

сности или надзора комуналног предузећа; 

8. канализациони прикључак који пролази кроз 

просторе који се не могу раскопавати није по капа-

цитету играђевински урађен као трајан; 

9. прикључи објекат, уређаје или инсталације на 

јавну канализациону мрежу супротно одредбама ове 

одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 

предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 

физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара. 

За прекршаје из ст. 1–4.овог члана, комунални 

инспектор издаје прекршајни налог у складу са 

законом.  

Члан 60. 

Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће 

се за прекршај правно лице, извођач радова, ако: 

1. изводи радове супротно одредбама ове одлуке; 

2. приликом изградње, санације или реконстру-

кције објеката угрози постојеће комуналне објекте 

канализације, не поштујеурбанистичке услове или не 

обезбеди посебне мере заштите система јавне кана-

лизације  

3. одмах не обавести комунално предузеће о оне-

могућавању правилног функционисања система 

јавне канализације које је изазвао својим радом; 

4. изведе грађевинске радове на прикључењу 

унутрашњих инсталација јавне канализације на ули-

чну канализациону мрежу безпретходне сагласности 

или надзора комуналног предузећа; 

5. ако се канализациони прикључак градилишта, 

преко кога се унутрашње инсталације канализације 
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спајају са уличномканализационом мрежом, налази 

на територији градилишта, без претходно приба-

вљених посебних услова којеодобрава комунално 

предузеће; 

6. канализациони прикључак који пролази кроз 

просторе који се не могу раскопавати није по капа-

цитету играђевински урађен као трајан; 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 

предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 

физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1-4 овог члана, комунални 

инспектор издаје прекршајни налог у складу са 

законом. 

Члан 61. 

Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће 

се корисник, односно правно лице, ако: 

1. не предузме посебне мере заштите од оште-

ћења, затрпавања, неправилног коришћења или 

онемогући одржавање јавнеканализације која пролази 

кроз површине са посебном наменом из одредаба 

ове одлуке; 

2. својим поступањем угрожава безбедност или 

омета приступачност отвору на комуналном објекту 

јавне канализације радиинтервенције и одржавања; 

3. у вези са обављањем привредне и друге дела-

тностикористи опасне и штетне материје, а пре 

испуштања у јавну канализацију те материје претхо-

дно не обради у посебним уређајима за пречишћа-

вање отпадних вода; 

4. омета комунално предузеће у предузимању 

потребних мера за заштиту комуналних објеката 

јавне канализације приликом њиховеизградње, поста-

вљања, коришћења, одржавања и замене, укључујући 

и ометање права преласка преко туђе непокретности; 

5. засади дрвеће и друго растиње на земљишту 

изнад или у непосредној близини комуналних обје-

ката јавне канализације којима сеугрожава сигурност 

тих објеката  

6. на комуналним објектима јавне канализације 

остави ствари, паркира возило или врши друге ра-

дње којима се оштећују ти објекти; 

7. у системјавне канализацију испусти неку од 

материја чије је испуштање забрањено одредбама. 

ове одлуке; 

8. прикључи унутрашње инсталације канализа-

ције на уличну канализациону мрежу преко кана-

лизационог прикључка суседнеграђевинске парцеле, 

без претходно прибављење писане сагласности 

власника, односно корисника те грађевинске парце-

ле,оверенекод надлежног органа.; 

9. ако се монтажни објекат који испушта отпадне 

воде, постављен у складу са важећим прописима не 

споји сауличномканализационом мрежом преко 

канализационог прикључка, према техничким усло-

вима и сагласности које издаје комуналнопредузеће; 

10. ако се прикључење отворених токова и дре-

нажних вода, као и регулација квалитета и количине 

тих вода врши супротно начину описаном у одре-

дбама ове одлуке; 

11. изведе грађевинске радове на прикључењу 

унутрашњих инсталација канализације на уличну 

канализациону мрежу безпретходне сагласности или 

надзора комуналног предузећа; 

XII.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 62. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 352-43/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016 и 47/2018), члана 57.и 94. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

(„Сл. гласник РС”, бр. 68/2015,41/2018. 44/2018-

др.закон и 83/2018), члана 39. Закона о прекршајима 

(„Сл. гласник РС“ број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-

одлука УС) и члана 47. став 1. тачка 7) Статута 

општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,број 4-

2014 - пречишћен текст и 15/2015), Скупштина 

општине Владимирци на својој редовној седници 

одржаној дана 21.12. 2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ОБАВЉАЊУ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређује начин и услови 

обављања такси превоза путника на територији 

општине Владимирци. 

Члан 2. 

Такси превоз је јавни превоз који се обавља 

путничким возилом и за који се накнада обрачунава 

таксиметром. 



Страна 182 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 30 

 

 

Члан 3. 

Поједини изрази, у смислу ове Одлуке, имају сле-

деће значење: 

1. Такси превозник је привредно друштво или 

предузетник коме је у складу са одредбама овог 

закона одобрено обављање такси превоза.  

2. Такси возач је физичко лице које управља такси 

возилом и обавља такси превоз као предузетник или 

као запослени код предузетника или привредног 

друштва. 

3. Такси возило је путничко возило намењено за 

обављање такси превоза које испуњава услове 

одређене Законом и овом Одлуком. 

4. Такси дозвола за возача је идентификациона 

исправа коју такси возач носи са собом приликом 

обављања делатности и коју је дужан да покаже на 

захтев овлашћеног лица и која садржи пословно име 

привредног друштва или предузетника, редни број, 

име и презиме такси возача, статус такси возача 

(предузетник или запослени), јединствени матични 

број грађана- такси возача (ЈМБГ), адресу и фото-

графију коју издаје Општинска управа Општине 

Владимирци, одељње за урбанизам, грађевинарсто 

и инспекцијске полсове (у даљем тксту Одељење). 

5. Такси дозвола возила је исправа коју издаје 

Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекци-

јске послове за свако возило које испуњава услове за 

обављање такси превоза у складу са Законом и овом 

Одлуком. 

6. Одобрење за обављање делатности такси 

превоза је исправа коју издаје Одељење за урбани-

зам, грађевинарство и инспекцијске послове, а којим 

се одобрава обављање такси превоза на територији 

општине Владимирци у складу са Законом и овом 

Одлуком. 

II. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 

Члан 4. 

Такси превоз обавља се на основу одобрења за 

обављање такси превоза, који на основу поднетог 

захтева издаје Одељење, привредном друштву или 

предузетнику, који је власник, односно прималац ли-

зинга, најмање једног регистрованог путничког возила, 

за које је утврђено да испуњава прописане услове за 

обављање делатности такси превоза, чија је прете-

жна делатност такси превоз и који су за обављање 

те делатности регистровани у Регистру привредних 

субјеката, у складу са законом којим се уређује реги-

страција привредних субјеката. 

Уз захтев из става 1. Овог члана подноси се и 

решење о испуњености услова возила за обављање 

такси делатности. 

Одобрење се издаје привредном друштву или 

предузетнику који у регистру привредних субјеката 

има регистровану претежну делатност "такси превоз" 

и који испуњава услове у погледу седишта, возача, 

возила и пословног угледа у складу са законом. 

Општинска управа, односно управа надлежна за 

послове саобраћаја, на основу издатог одобрења из 

става 2. овог члана издаје уверење које садржи 

марку, тип и број шасије возила, на основу кога се у 

складу са прописима којима се уређује безбедност 

саобраћаја на путевима, издају регистарске таблице 

чија регистарска ознака садржи латинична слова TX 

на задње две позиције, према месту седишта при-

вредног друштва, односно предузетника.  

ТАКСИ ВОЗИЛО 

Члан 5. 

Ради обављања такси делатности потребно је да 

возило којим се обавља такси превоз испуњава и 

следеће услове: 

1. да је фабрички произведен путнички аутомобил 

који има највише пет седишта рачунајући и седишта 

возача и најмање четворо врата, 

2. да је облик и намена каросерије возила “лиму-

зина” или “караван”, 

3. да има уграђен таксиметар који мора бити те-

хнички исправан, баждарен на цене из ценовника 

такси услуга општине Владимирци и постављен тако 

да износ који откуцава буде видљив за путнике, 

4. на крову путничког аутомобила којим се оба-

вља такси превоз мора бити истакнута кровна ознака 

у складу са законом и овом Одлуком, 

5. да је возило регистровано према месту седи-

шта привредног друштва односно предузетника са 

издатим регистарским таблицама чија регистарска 

ознака садржи латинична слова TX на задње две 

позиције, 

6. да задовољава услове у погледу границе 

издувне емисије гасова прописане најмање нормом 

„EURO 3“, 

7. возила којима се обавља такси превоз морају 

бити редовно одржавана и контролисана, у складу са 

законским актима који регулишу јавни превоз, 

8. да има исправан противпожарни апарат, мини-

малне количине праха од 1 кг, са важећим и уредно 

овереним контролним листом сервиса ватрогасних 

апарата, 

9. да поседује полису осигурања путника од по-

следица несрећног случаја у јавном превозу. 

10. да има клима уређај који није накнадно 

уграђен и унутрашње осветљење,  

11. да има блок рачуна у коме је сваки лист ове-

рен печатом, 

12. на свим улазним вратима такси возила, на 

које улазе путници, да има истакнут знак забране 

пушења, 

13. да размак осовина буде најмање 2.550 мм и 

запремине корисног пртљажног простора најмање 

350 л. 
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Испуњеност услова из става 1. овог члана утвр-

ђује се решењем Одељења. 

Члан 6. 

Одељење издаје одобрења за обављање такси 

делатности на територији општине Владимирци, 

решења о испуњености услова возила за обављање 

такси делатности и води регистре такси возача, такси 

возила и кровних ознака такси возила. 

У путничком возилу којим се обавља такси превоз 

мора бити на видном месту за корисника превоза 

уграђен исправан, оверен таксиметар и истакнута та-

кси дозвола за возача. 

III. ТАКСИ ДОЗВОЛЕ 

Члан 7. 

Такси дозволе представљају доказ да превозник 

испуњава услове за обављање такси превоза у 

складу са Законом и овом Одлуком. 

Такси дозволе чине такси дозвола возила и такси 

дозвола возача и издају се са роком важења од три 

године. 

Предузетник или такси возач запослен код преду-

зетника, или у привредном друштву може да обавља 

такси превоз само ако има издате важеће такси 

дозволе за свако возило и возача понаособ. 

ТАКСИ ДОЗВОЛА ВОЗИЛА 

Члан 8. 

Подносилац захтева за издавање такси дозволе 

возила дужан је да уз писани захтев приложи: 

- доказ о власништву возила – фотококопија сао-

браћајне дозволе или доказ о коришћењу возила по 

основу лизинга, 

- фотокопију Решења о регистрацији Агенције за 

привредне регистре 

- фотокопију личне карте, 

- решење да возило испуњава услове за оба-

вљање такси превоза, издато од стране Одељења 

- фотокопију потврду о баждарењу таксиметра 

издату од овлашћеног сервисера, 

- доказ о уплати прописаних административних 

такси. 

Члан 9. 

Превознику који испуњава услове прописане 

Законом и посебне услове из члана 4. и члана 5. ове 

Одлуке, Одељење издаје такси дозволу возила.  

Такси дозвола возила издаје се за период од три 

године, није преносива и може је користити само 

превозник коме је издата. 

Такси превозник може поднети захтев Одељењу 

за продужење такси дозволе возила, најкасније 

месец дана по истеку рока њеног важења. 

Истеком рока важења такси дозволе од једног 

месеца брише се из регистра такси дозвола возила. 

Такси превозник не може обављати такси превоз 

возилом за које је истекла важност такси дозволе до 

продужења важења исте. 

Захтев за продужење такси дозволе возила мора 

садржати документацију прописану чланом 8. ове 

Одлуке. 

ТАКСИ ДОЗВОЛА ВОЗАЧА 

Члан 10. 

Такси возач, поред услова прописаних законом, 

мора да испуњава и следеће услове: 

1. Да има возачку дозволу „Б“ категорије,и да има 

радно искуство на пословима возача моторног во-

зила од најмање пет године,  

2. Да има звање возача путничког аутомобила 

трећег степена стручне спреме или звање возача 

аутобуса и теретног моторног возила четвртог сте-

пена стручне спреме или звање техничара друмског 

саобраћаја или звање возача специјалисте петог 

степена стручне спреме.  

3. Да има уверење о здравственој способности за 

управљање моторним возилом које је прописима 

којима се уређује б3. езбедност саобраћаја на путе-

вима утврђено за возаче којима је управљање вози-

лом основно занимање-копија уверња.  

4. Возач мора бити у радном односу код предузе-

тника или привредног друштва. 

5. Возач не може бити лице које је осуђено на 

казну затвора дужу од две године за кривично дело 

против живота и тела, полне слободе, имовине, бе-

збедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног 

реда и мира, док трају правне последице осуде, као 

ни лице коме је изречена заштитна мера забране 

управљања моторним возилом, док траје изречена 

мера. (уверње од надлежног МУП-а не старије од 6. 

месеци, и извод из казнене евиденције из регистра 

санкција) 

Подносилац захтева за издавање такси дозволе 

возача дужан је да уз писани захтев приложи: 

- доказе из става 1. Овог члана 

- две фотографије димензија 25*35mm 

- доказ о уплати прописаних административних 

такси 

Такси дозвола возача издаје се са роком важења 

од три године. 

Истеком рока важења такси дозволе возача од 

једног месеца, такси дозвола возача се брише из 

регистра такси дозвола возача. 

Такси возач мора испуњавати услове из става1 

овог члана и приликом продужења такси дозволе. 
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IV ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕВОЗА 

Члан 11. 

Возило којим се обавља такси превоз обележава 

се истицањем кровне ознаке која има инсталирано 

оветљење и садржи натпис „TAXI“, број кровне 

ознаке и ознаку издаваоца кровне ознаке.  

Такси превозник користи кровну ознаку коју издаје 

Општинска управа, односно управа надлежна за по-

слове саобраћаја или ковну ознаку коју издаје правно 

лице са којим такси превозник има закључен уговор о 

пословно-техничкој сарадњи о пружању услуге радио 

везе или услуге информационих технологија.  

Правно лице издаје кровну ознаку превознику који 

достави сагласност Општинске управе, односно упра-

ве надлежне за послове саобраћаја.  

Јединица локалне самоуправе прописује изглед и 

димензије кровне ознаке које издаје Општинска 

управа, односно управа за послове саобраћаја, као и 

услове и начин давања сагласности за коришћење 

кровне ознаке коју издаје правно лице. 

У возилу којим се обавља такси превоз мора се 

налазити: фотокопија одобрења, такси дозвола зa 

возача, такси дозвола за возило, ценовник утврђен 

одлуком јединице локалнe самоуправе, уговор о раду 

возача запосленог код такси превозника, доказ о 

осигурању путника у јавном превозу од последица 

несрећног случаја. 

Изузетно, такси превозник може да обави такси 

превоз преко територије, односно превоз који се 

завршава на територију јединице локлане самоу-

праве за коју има одобрење, ако је такси превоз 

започет на територији јединице локалне самоупрве 

која му је издала одобрење. 

Обавештење Општинске управе односно управе 

надлежне за послове саобраћаја о броју телефона 

на који корисник такси превоза може изјавити при-

тужбе на пружену такси услугу као и документа 

утврђена актом јединице локалне самоуправе.  

Члан 12. 

Путничким возилом којим се обавља такси превоз 

забрањено је обављање линијског превоза. 

Такси превозник не може користити аутобуска 

стајалишта за међумесни превоз. 

У делу путничког возила којим се обавља такси 

превоз намењеном за превоз путника не могу се 

смештати ствари које нису ручни пртљаг. 

Члан 13. 

Такси превозник је дужан да приликом отпочи-

њања превоза укључи таксиметар, а да га искључи 

одмах након завршене вожње. 

Такси превозник за извршену услугу наплаћује 

цену превоза у износу који показује таксиметар. 

Уколико такси возач није укључио таксиметар, пу-

тник није дужан да плати услугу превоза. 

Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику 

услуге такси превоза, који садржи датум, релацију, 

цену превоза и који је потписан и оверен печатом 

превозника. 

У путничком возилу којим се обавља превоз, осим 

путничког возила којим се обавља такси превоз, не 

може се налазити таксиметар. 

Такси превозник је дужан у року од три дана од 

дана подношења захтева за брисање из регистра, 

који се воде код Агенције за привредне регистре, 

врати такси дозволу возила и кровну ознаку.  

Члан 14. 

Испуњеност услова из члана 4. и члана 5. ове 

Одлуке утврђује се решењем Одељења пре изда-

вања одобрења за обављање делатности. 

Саобраћано инспекцијским прегледом се утврђује 

испуњеност услова за возило у погледу карактери-

стика, опремљености и исправности. 

Услове из члана 4. и члана 5. ове Одлуке возило 

мора испуњавати и приликом контроле од стране 

надлежног инспектора. 

Члан 15. 

Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној 

или другој посебно уређеној површини, које је одре-

ђено и уређено за пристајање такси возила, чекање 

и пријем путника и које је обележено саобраћајном 

сигнализацијом сходно прописима којима се уређује 

безбедност сабораћаја на јавним путевима. 

Управљач пута ЈКП „Извор“ Владимирци се стара 

о постављању и одржавању вертикалне и хоризонта-

лне саобраћајне сигнализације на такси стајали-

штима, као и о одржавању такси стајалишта. 

Такси превозник не може користити аутобуска 

стајалишта која су одлуком о аутуобуским стајали-

штима одређена за линијски превоз путника.  

Такси возило у радно време, ако није у покрету, 

обавезно је бити на такси стајалишту. Такси стаја-

лиште је одређено место на коме се паркирају такси 

возила. 

Места за такси стајалишта одређена су одлуком 

Скупштине општине Владимирци и обележена схо-

дно правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

На такси стајалиштима возила се паркирају по 

реду доласка и по том реду су обавезна да примају 

путнике. 

Путник за превоз може узети возило по свом 

избору ако му не одговара возило које је по реду. 

За време стајања возила на такси стајалишту, 

возач је дужан да остане код возила. 

Члан 16. 

Такси возач је дужан примити сваког путника у 

границама расположивих места за путнике као и да 

обезбеди превоз ручног пртљага истовремено са 



Број 30 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 185 

 

 

превозом путника коме пртљаг припада, изузев ако 

пртљаг не може да стане у пртљажни простор, ако је 

кабаст, тежак или може оптеретити возило. 

Под пртљагом се сматра кофер, путна торба, 

кофа, склопива инвалидска колица, склопива колица 

за бебе, спортска опрема и друге ствари чије су 

димензије веће од 40х20х55цм, односно масе веће 

од 8кг. 

Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, 

акт ташна, преносиви рачунар, кишобран, фото апа-

рат, штап при помоћ при кретању, штаке и сличне 

ствари које путник сам чува, носи са собом и уноси у 

такси возило у простор за путнике.  

Ако више путника истовремено користи једно 

возило, услуга превоза се наплаћује само једном 

путнику. 

Такси возач може у току превоза уз сагласност 

или на захтев путника да прими у возило и друга 

лица. 

Када путник, који је примљен у току превоза настави 

да користи такси возило, место изласка претходног 

путника сматра се местом са кога је такси возач 

започео нови такси превоз. 

Путник који је први наручио возило одлучује да ли 

ће се возити више путника истовремено на тој 

релацији. 

Ако је у немогућности да започету вожњу заврши, 

такси возач је дужан да за најкраће време путнику о 

свом трошку обезбеди друго такси возило. 

Члан 17. 

У возилу којим се обавља такси превоз ако посе-

бним прописима није другачије уређено, не могу се 

превозити:  

1. Деца испод шест година старости без пратиоца 

2. Лица оболела од заразних болести 

3. Лица која се насилно понашају, лица под де-

јством алкохола или дроге 

4. Животиње, осим пса водича 

5. Посмртни остаци и угинуле животиње 

6. Експлозиви, лако запаљиве, отровне радиоа-

ктивне нагризајуће материје, органски пероксиди и 

друге материје које због својих особина могу бити 

опасне по безбедност и здравље људи или могу 

нанети другу штету. 

Члан 18. 

Такси возач је обавезан да се за време оба-

вљања такси превоза према путницима опходи са 

пажњом и поштовањем. 

Такси возач је обавезан да за време такси пре-

воза буде уредан и да му је одећа прикладна и чиста. 

Мушкарац такси возач у току обављања такси 

превоза мора бити уредно ошишан и обријан или да 

има уредну браду и бркове, не сме носити тренерку, 

кратке панталоне, мајицу без рукава, спортски шортс 

и папуче. 

Жена такси возач у току обављања такси превоза 

не сме носити тренерку, кратке панталоне, мајицу 

без рукава, спортски шортс и папуче. 

Такси возач не сме да пуши у возилу за време 

вожње. 

Такси возач не сме да обавља такси превоз под 

утицајем алкохола, дрога и других опојних средстава. 

Такси превознику је забарањено вршење дискри-

минације засноване на полној, расној, верској, нацио-

налној припадности и инвалидности у такси превозу. 

Члан 19. 

Када је на путничком возилу истакнута кровна 

ознака „ТАХI“ или се у возилу налази таксиметар, 

сматра се да се тим возилом обавља такси превоз. 

На такси возилу, осим ознака прописаних овом 

одлуком могу се постављати рекламни панои и ре-

кламне налепнице, у складу са овом одлуком и про-

писима о безбедности саобраћаја на путевима који 

регулишу ову област. 

Рекламне поруке (ако их превозник има) не могу 

бити истакнуте на стакленим површинама такси 

возила и не могу бити постављене тако да заклањају 

кровну ознаку. 

Члан 20. 

Такси превоз може да се обавља само на тери-

торији јединице локалне самоуправе за коју такси 

превозник има важеће одобрење за обављање дела-

тности. 

Изузетно, такси превозник може да обави такси 

превоз преко територије, односно превоз који се 

завршава на територију јединице локлане самоу-

праве за коју има одобрење, ако је такси превоз 

започет на територији јединице локалне самоупрве 

која му је издала одобрење. 

Такси превозник који обави превоз у смислу става 

2. овог члана обавезан је да одмах по обављеном 

превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа 

услуге такси превоза на територији јединице локалне 

самоуправе, од које нема издато важеће одобрење 

за обављање такси делатности. 

Такси превозник који чека путника којег је дове-

зао, чека путника ван такси станице, са укљученим 

таксиметром. 

Такси возач може одбити захтев за превоз ако се 

одредиште превоза не налази на територији једи-

нице локалне самоуправе за коју има одобрење. 

Члан 21. 

Општинско Веће општине Владимирци, у складу 

са саобраћајно – техничким условима, доноси про-
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грам којим ближе уређује начин обављања такси 

превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број 

такси возила. 

Саобраћајно - технички услови из става 1. овог 

члана дефинишу се у петогодишњем периоду, а на 

основу карактеристика превозних захтева - вожњи и 

стања техничког регулисања саобраћаја.  

Општинско веће општине Владимирци својом 

одлуком утврђује ценовник услуга такси превоза у 

коме је приказана цена такси услуге пређеног кило-

метра, старта, минута чекања, доласка на адресу по 

позиву, превоз пртљага по комаду као и фиксну цену 

превоза са локације од посебног интереса за једи-

ницу локалне самоуправе, по којима се такси превоз 

мора обављати на њеној територији.  

Таксиметар мора бити подешен искључиво у 

складу са одлуком и утврђеним ценовником. 

Општинска управа општине Владимирци доноси 

Правилник о изгледу и издавању такси исправа, 

кровних ознака и ценовника такси услуга, уз сагла-

сност Општинског већа. 

Члан 22. 

Привредни субјекти, из ове одлуке не могу било 

којом својом радњом која се односи на давање на 

коришћење кровне ознаке, одобрења, такси дозволе, 

такси возило и друго, да омогуће другим правним 

лицима, предузетницима или физичким лицима да 

обављају такси превоз. 

Члан 23. 

Домаћи или међународни превоз који путничким 

возилом или аутобусом обавља домаће, односно 

страно лице које нема својство превозника, а који се 

обавља два или више пута током дана, недеље или 

месеца, на истом или сличном превозном путу или 

се лица која се превозе укрцавају или искрцавају на 

аутобуским стајалиштима или на истим или сличним 

местима укрцавања или искрцавања, и лица која се 

превозе нису у сродству са лицем које управља 

возилом сматра се јавним превозом који је Законом 

забрањен. 

Јавним превозом из става 1. овог члана сматраће 

се нарочито и: 

1) превоз за који је наплаћена услуга превоза, 

2) превоз који се обавља на релацијама на којима 

постоји линијски превоз, 

3) превоз више од пет лица, укључујући и возача, 

4) превоз „од врата до врата“, 

5) превоз који се обавља на основу јавног огла-

шавања, 

6) ако лице које управља возилом (власник или 

корисник возила) није у могућности да из сопствених 

прихода, односно прихода по основу рада, соција-

лних или пензијских примања финансира износ 

трошкова за гориво које је утрошено за разлику броја 

пређених километара у тренутку вршења инспекцијске 

контроле и броја пређених километара евиденти-

раних у записнику о последњем техничком прегледу. 

V. НАДЗОР 

Члан 24. 

Реализацију ове одлуке прати Општинска управа 

општине Владимирци, док инспекцијски наздор врши 

Одсек за инспекцијске послове у оквиру Оделења за 

урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове у 

складу са важећим законским прописима и одре-

дбама ове Одлуке. 

Инспектор за саобраћај и путеве, сходно члану 

155. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

је дужан и има овлашћење да свако моторно возило 

заустави, изврши контролу, сачини записник и да ако 

недостаци постоје у превозу предузме одговарајуће 

мере сходно овлашћењима из члана 25. ове Одлуке. 

Заустављање возила врши се истицањем саобра-

ћајног знака забрањен саобраћај свим возилима у 

оба смера на коме је уписано „СТОП ИНСПЕКЦИЈА“. 

Члан 25. 

Општински инспектор за саобраћај и путеве има 

право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора: 

1. прегледа путничка возила којима се обавља 

такси превоз у друмском саобраћају и контролише 

потребну документацију за возила, 

2. утврђује идентитет превозника, других одгово-

рних лица за обављање превоза контролом личних 

карата и других одговарајућих исправа, 

3. прегледа сву документацију у вези са обавља-

њем делатности такси превоза, 

4. искључи путничко возило којим се обавља такси 

превоз противно одредбама ове Одлуке, одреди 

место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 

регистарске таблице у трајању од 10 дана, а у 

случају поновног искључења путничког возила истог 

превозника, у трајању од 30 дана. 

5. нареди превознику да у одређеном року откло-

ни уочене недостатке и неправилности у раду, ако 

превозник обавља такси превоз супротно одредбама 

ове Одлуке, 

6. привремено одузме путничко возило којим се 

обавља такси превоз, а које је употребљено за извр-

шење прекршаја или привредног преступа, до право-

снажног окончања прекршајног односно поступка за 

привредне преступе и изда потврду о одузимању 

путничког возила, 

7. поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка за прекршаје установљене овом Одлуком, 

8. тражи асистенцију и користи стручну помоћ 

МУП-а. 

Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој 

мери из тачке 4. овог члана, обавести Министарство 

унутрашњих послова. 
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Члан 26. 

Забрањено је за време трајања искључења, кори-

стити путничко возило које је у вршењу инспекцијског 

надзора искључено из саобраћаја. 

Превозник, привредно друштво, друго правно лице, 

предузетник или физичко лице коме је у вршењу 

јавног превоза искључено путничко возило дужан је 

да на месту паркирања које му је одређено обезбеди 

путничко возило и плати трошкове паркирања. 

Члан 27. 

Привремено одузето путничко возило којим се 

обавља такси превоз и које је употребљено за 

извршење прекршаја или привредног преступа чува 

се о трошку власника возила односно од лица од 

кога је привремено одузето до правоснажног око-

нчања прекршајног односно поступка за привредне 

преступе. 

Ако је пресудом из става 1. овог члана одређено 

да ће се путничко возило продати, Одељење спро-

води продају сходном применом пореских прописа. 

За прекршаје прописане овом Одлуком инспектор 

за саобраћај и путеве издаје прекршајни налог у 

склду са законом.  

Члан 28. 

Против решења општинског саобраћајног инспе-

ктора, може се изјавити жалба надлежном министарству 

у року од осам дана од дана достављања. 

Жалба изјављена против решења, из предходног 

става овог члана, не одлаже извршење решења. 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

Новчаном казном у фиксном изноосу од 50.000 

казниће се за привредни преступ правно лице ако: 

1. обавља такси превоз, а нема одобрење за оба-

вљање такси превоза (члан 4.), 

2. се у путничком возилу осим у путничком возилу 

којим се обавља такси превоз, налази таксиметар 

(члан 5.став 3.)  

За привредни преступ из тачке 1. овог члана 

казниће се новчаном казном у фиксном изноосу од 

30.000 динара и одговорно лице код превозника. 

Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 

дин. казниће се за прекршај предузетник за прекршај 

из става 1 овог члана, 

За привредни преступ из става 1. тачка 1. овог 

члана изриче се и заштитна мера одузимања пре-

дмета - возила које је употребљено за извршење 

привредног преступа. 

Члан 30. 

Новчаном казном у фиксном изноосу од 50.000,00 

дин. казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. не обавља такси превоз фабрички произве-

деним путничким возилом које има највише пет се-

дишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо 

врата или за које нису издате регистарске таблице 

чија регистарска ознака садржи латинична слова TX 

на задње две позиције или које није регистровано 

према седишту такси превозника (члан 5.), 

2. обавља такси превоз а није власник или кори-

сник лизинга најмање једног регистрованог путничког 

возила (члан 4.став1.), 

3. у путничком возилу којим се обавља такси превоз 

није на видном месту за корисника превоза уграђен 

исправан, баждарен таксиметар или није истакнут 

назив такси превозника, (члан 5.), 

4. у путничком возилу којим се обавља такси пре-

воз не налазе, акта прописана овом Одлуком (члан 

11.став 5.), 

5. такси превозник не поступа у складу са (чланом 

11.став 7.), 

6. на крову путничког возила којим се обавља такси 

превоз није истакнут назив “TAXI“,(члан 5. тачка 4.), 

7. путничким возилом којим се обавља такси пре-

воз обавља линијски превоз (члан 12.), 

8. такси превозник не поступа у складу са (члан 

12.став 3.), 

9. такси превозник не поступа у складу са (члан 

13.став 1.,2.,и 4.), 

10. Управљач пута не поступа у складу са (члан 

15.став 2.), користи аутобуска стајалишта која су 

одређена општинском Одлуком за међумесни сао-

браћај (члан 12.), 

11.такси превозник не поступа у складу са (члан 

16.), 

12. такси превозник не поступа у складу са (члан 17.), 

13.такси возач не поступа у складу са (члан 18.), 

14. такси превозник не поступа у складу са (члан 

19.став2. и став 3.), 

15. такси превоз обавља на територији општине 

Владимирци, од које нема издато важеће одобрење 

за обављање такси делатности ( члан 20.), 

16. по обављеном превозу из члана 20. ове Одлуке, 

не уклони кровну ознаку и пружа услуге такси пре-

воза на територији општине Владимирци, од које 

нема издато важеће одобрење за обављање такси 

делатности ( члан 20.), 

17.било којом својом радњом омогући другим 

правним или физичким лицима која не испуњавају 

услове прописане овом одлуком да обављају такси 

превоз,(члан 22), 

18. таксиметар није подешен у складу са Одлуком 

о ценовнику такси тарифа ( члан 21.),  

19. обавља јавни превоз који је овом одлуком 

забрањен (члан 23.), 
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20. ако у року до три дана од дана подношења 

захтева за брисање из регистра такси предузетника 

не врати такси дозволу возила (члан 13. став 6.). 

Новчаном казном у фиксном изноосу од 25.000,00 

казниће се предузетник за прекршај из става 1 овог 

члана. 

Новчаном казном у фиксном изноосу од 30.000,00 

казниће се физичко лице за прекршај из става 1 

тачка 12. овог члана. 

За прекршај из става 1. тачка 12. овог члана 

обавезно се изриче и заштитна мера одузимања 

предмета - возила које је употребљено за извршење 

прекршаја. 

Члан 31. 

Новчаном казном у фиксном изноосу од 15.000,00 

дин. казниће се за прекршај возач ако не заустави 

аутобус односно путничко возило којим се обавља 

превоз у друмском саобраћају када инспектор иста-

кне саобраћајни знак прописан у члану 24. Одлуке о 

обављању такси превоза на територији општине 

Владимирци. 

Члан 32. 

Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 

динара, казниће се за прекршај правно лице ако за 

време трајања искључења, користи аутобус или пу-

тничко возило које је у вршењу инспекцијског надзора 

искључено из саобраћаја. у члану 25. Одлуке о оба-

вљању такси превоза на територији општине 

Владимирци. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важи 

Одлука о ауто –такси превозу путника број:344-73/18-

I од 20.11.2018.године („Службени лист града Шапца 

и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 

25/2018). 

Члан 34. 

Правна лица и предузетници који имају одобрење 

за обављање такси превоза дужни су да своје 

пословање ускладе у одређеним роковима прописа-

них законом.  

Ценовник такси тарифа и Правилник о изгледу и 

издавању такси исправа, такси ознака и ценовника 

такси услуга, донеће се у року од 30 дана од ступања 

на снагу ове Одлуке. 

Члан 35. 

Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 344-83/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

020 

На основу члана 47. став 1. тачка 36) Статута 

општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 

– пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 

Владимирци, на седници одржаној 21.12.2018. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Библиотеке 

„Диша Атић“ Владимирци за 2019. годину, који је 

донео Управни одбор Библиотеке „Диша Атић“ 

Владимирци, на седници одржаној 30.11.2018. го-

дине, под бр. 01-267/18. 

II Програм рада Библиотеке „Диша Атић“ 

Владимирци за 2019. годину чини саставни део овог 

Решења.  

III Решење доставити: Библиотеци „Диша Атић“ 

Владимирци, у скупштински материјал и архиви.  

IV Решење објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 022-12/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

021 

На основу члана 47. став 1. тачка 36) Статута 

општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 

– пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 

Владимирци, на седници одржаној 21.12.2018. го-

дине, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад Владимирци за 2019. годину, који је 

донео Управни одбор Центра за социјални рад 

Владимирци, на седници одржаној 30.11.2018. 

године, под бр. 551-587/18. 

II Програм рада Центра за социјални рад 

Владимирци за 2019. годину чини саставни део овог 

Решења.  

III Решење доставити: Центру за социјални рад 

Владимирци, у скупштински материјал и архиви.  

IV Решење објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 022-13/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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022 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним пре-

дузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 47. 

став 1. тачка 36) Статута општине Владимирци („Сл. 

лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 

Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Ску-

пштина општине Владимирци, на седници одржаној 

21.12.2018. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

„Извор“ Владимирци за 2019. годину, који је донео 

Надзорни одбор ЈКП „Извор“ Владимирци, на седници 

одржаној 30.11.2018.године, под бр. НО 16/2018-1. 

II Програм пословања Јавног комуналног преду-

зећа „Извор“ Владимирци за 2019. годину, чини 

саставни део овог Решења.  

III Решење доставити: ЈКП „Извор“ Владимирци, у 

скупштински материјал и архиви.  

IV Решење објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 023-18/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

023 

На основу члана 47. став 1. тачка 36) Статута 

општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 

– пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 

Владимирци, на седници одржаној 21.12.2018. го-

дине, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома 

здравља „Владимирци“ Владимирци за 2019. годину, 

који је донео Управни одбор Дома здравља 

„Владимирци“ Владимирци. 

II Програм рада Дома здравља „Владимирци“ 

Владимирци за 2019. годину, чини саставни део овог 

Решења.  

III Решење доставити: Дому здравља „Владимирци“ 

Владимирци, у скупштински материјал и архиви.  

IV Решење објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 022-14/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

024 

На основу члана 47. став 1. тачка 36) Статута 

општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 

– пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 

Владимирци, на седници одржаној 21.12.2018. 

године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Тури-

стичке организације општине Владимирци за 2019. 

годину, који је донео Управни одбор Туристичке орга-

низације општине Владимирци, на седници одржаној 

17.12.2018. године. 

II Програм рада Туристичке организације општине 

Владимирци за 2019. годину чини саставни део овог 

Решења.  

III Решење доставити: Туристичкој организацији 

општине Владимирци, у скупштински материјал и 

архиви.  

IV Решење објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 022-15/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

025 

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 47. став 1. тачка 

36) Статута општине Владимирци („Сл. лист града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 

бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина 

општине Владимирци, на седници одржаној 21.12.2018. 

године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм кори-

шћења субвенција из буџета општине Владимирци 

за ЈКП „Извор“ Владимирци за 2019.годину, који је 

донео Надзорни одбор ЈКП „Извор“ Владимирци, на 

седници одржаној 10.10.2018.године, под бр. НО 

14/2018-1. 

II Посебан програм коришћења субвенција из 

буџета општине Владимирци за ЈКП „Извор“ 

Владимирци за 2019.годину, чини саставни део овог 

Решења.  

III Решење доставити: ЈКП „Извор“ Владимирци, у 

скупштински материјал и архиви.  
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IV Решење објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 401-413/18-I од 21.12.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

026 

Република Србија  

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-476/18-II 

18.12.2018.године  

ВЛАДИМИРЦИ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 

62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 

103/15 и 99/16), члана 67. ст.1. тач.2. Статута Општи-

не Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен 

текст и 15/15) и чл.2.ст.1.тач.2. Одлука о Општинском 

већу („Сл. лист града Шапца и општине Богатић, 

Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине веће 

општине Владимирци, на својој XVII редовној 

седници у 2018. години одржаној дана 18.12.2018. 

године, једногласно је донело 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

1. 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Владимирци за 2018 годину („Сл. лист града 

Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева", 

бр.29/17),у оквиру Раздела 3- Општинска Управа, 

Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа, 

Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва, 

функција 160, економска класификација 499 - Текућа 

резерва, позиција 62 одобравају се Општинској 

управи општине Владимирци средстава у укупном 

износу 88.100,00 динара ради обезбеђивања недо-

стајућих средсгава потребних исплату за новчане 

казне и пенале по решењима судова основној школи 

„Жика Поповић" Владимирци. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3- 

Општинска Управа, Програм 2002 - Програм 9: осно-

вно образовање, Програмска активност 2002-0001-

функционисање основних школа, функција 912, еконо-

мска класификација 463-трансфери осталим нивоима 

власти,позиција 80. 

3. О реализацији овог решења стараће се рачу-

новодство Општинске управе општине Владимирци. 

4. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

има се објавити у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић,Владимирци и Коцељева". 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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Република Србија  

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-496/18-II 

Датум: 18.12.2018.године  

ВЛАДИМИРЦИ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 

62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 

103/15 и 99/16), члана 67. ст.1.тач.2. Статута Општи-

не Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен 

текст и 15/15) и чл.2.ст.1.тач.2. Одлука о Општинском 

већу („Сл. лист града Шапца и општине Богатић, 

Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине веће 

општине Владимирци, на својој XVII седници одржа-

ној дана 18.12.2018.г одине, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

1. 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Владимирци за 2018 годину („Сл.лист града 

Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева", 

бр.29/17),у оквиру Раздела 3- Општинска Управа, 

Програм 0602 - Програм 15:Локална самоуправа, 

Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва, 

функција 160, економска класификација 499 -резерве, 

позиција 62 одобравају се Општинској управи општине 

Владимирци средстава у укупном износу 50.000,00 

динара ради обезбеђивања недостајућих средстава 

потребних за постављање новогодишњег накита. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 

1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3- 

Општинска Управа, Програм 15: локална самоуправа, 

Програмска активност 0901-0001-функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, функцио-

нална класификација 160,економска класификација 

423000- услуге по уговору,позиција 46. 

3. О реализацији овог решења стараће се раму-

новодство Општинске управе општине Владимирци. 

4. Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић,Владимирци и Коцељева". 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 



Број 30 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 191 

 

 

028 

Република Србија  

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-495/18-II 

Датум: 18.12.2018.године  

ВЛАДИМИРЦИ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 

62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 

103/15 и 99/16), члана 67. ст.1. тач.2. Статута Општине 

Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен 

текст и 15/15) и чл.2.ст.1.тач.2. Одлука о Општинском 

већу („Сл. лист града Шапца и општине Богатић, 

Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине веће 

општине Владимирци, на својој XVII седници одржа-

ној дана 18.12.2018.године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

1. 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Владимирци за 2018 годину („Сл.лист града 

Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева", 

бр.29/17), у оквиру Раздела 3- Општинска Управа, 

Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа, 

Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва, 

функција 160,економска класификација 499 -резерве, 

позиција 62 одобравају се Општинској управи општине 

Владимирци средстава у укупном износу 6.000,00 

динара ради обезбеђивања недостајућих средстава 

потребних за измирење материјалних трошкова. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 

1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3- 

Општинска Управа, Програм 4: развој туризма, про-

грамска активност 1502-0001-Управљање развојем 

туризма, функционална класификација 160, економска 

класификација 426000- материјал,позиција 426. 

3. О реализацији овог решења стараће се рачу-

новодство Општинске управе општине Владимирци. 

4. Ово решење ступа на снагу даном доно-

шења и има се објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић,Владимирци и Коцељева". 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац 


