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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 
103/15, 99/2016 и 113/17), члана 32. став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14) и члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. 
гласник града Лесковца“ бр. 17/12), 
 

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 10.12.2018. године 
донела је 
 

О Д Л У К A  
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2019. 

годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:     
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

  

ОПИС 
СРЕДСТВА 

ИЗ 
БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 
ИЗ 

ОСТАЛИХ 
ИЗВОРА 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
РАСХОДА И ИЗДАТАКА        

1. Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине 

169,570,000 30,000 169,600,000 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 169,570,000 30,000 169,600,000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       

2. Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

199,570,000 30,000 199,600,000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 147,360,000 15,000 147,375,000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

52,210,000 15,000 52,225,000 

  

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

-30,000,000 
 

-30,000,000 

Издаци за набавку финансијске имовине 
   

Примања од продаје финансијске 
имовине    

 УКУПАН ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  

-30,000,000 
 

-30,000,000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА        

  

Примања од продаје финансијске 
имовине    

Примања од задуживања    
Суфицит из претходних година или 
неутрошена из претходних година 

30,000,000   30,000,000 

Издаци за отплату главнице дуга    
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Издаци за набавку финансијске имовине 
која нису у циљу спровођења јавних 
политика 

   

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  30,000,000 
 

30,000,000 
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

Економ.  
kласиф.  

ОПИС 
СРЕДСТВА 

ИЗ 
БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 
ИЗ 

ОСТАЛИХ 
ИЗВОРА 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

  I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8 169,570,000 30,000 169,600,000 
          

3 Утврђивање финансијског резултата       

321311 Нераспоређен вишак прихода и примања из 
ранијих година 

30,000,000   30,000,000 

          
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 169,570,000 30,000 169,600,000 
71 1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 33,470,000   33,470,000 
          

711 Порез на доходак, добит и капиталну 
добит 22,500,000   22,500,000 

711111 Порез на зараде 10,000,000   10,000,000 

711121 Порез на приход од самосталне делатности 
према оствареном  нето приходу 

50,000   50,000 

711122 Порез на приход од самосталне делатности 
према паушалном нето приходу 

6,600,000   6,600,000 

711123 
Порез на приходе од самосталне делатности 
који се плаћа према стварно оствареном 
приходу самоопорезивања 

4,600,000   4,600,000 

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

10,000   10,000 

711147 Порез на земљиште 40,000   40,000 

711191 Порез на друге приходе 1,200,000   1,200,000 

          
713 Порез на имовину 6,000,000   6,000,000 

713121 Порез на имовину од физичких лица 900,000   900,000 

713122 Порез на имовину од правних лица 4,500,000   4,500,000 

713311 Порез на наслеђе и поклон 300,000   300,000 

713421 Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности 

150,000   150,000 

713423 Порез на пренос апсолутних права на 
моторна возила и пловним објектима 

150,000   150,000 

          
714 Порез на добра и услуге 670,000   670,000 

714513 
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина  

600,000   600,000 
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714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 

20,000   20,000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 

50,000   50,000 

          
716 Други порези 4,300,000   4,300,000 

716111 Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 

4,300,000   4,300,000 

          
73 3. ТРАНСФЕРИ 91,700,000   91,700,000 
          

733 Трансфери од других нивоа власти 91,700,000   91,700,000 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општина 

89,200,000   89,200,000 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа општина 

2,500,000   2,500,000 

          
74 4. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 44,400,000 30,000 44,430,000 

          
741 Приходи од имовине 12,800,000   12,800,000 

741522 Накнада за коришћење пољопривредног 
земљишта 

50,000   50,000 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 

700,000   700,000 

741531 Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама 

12,000,000   12,000,000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

50,000   50,000 

          
742 Приходи од продаје добара и услуга 1,300,000 30,000 1,330,000 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе органи и организације 
општине и које користе установе - јавне 
службе које се финансирају из буџета 
општине 

450,000   450,000 

742251 Општинске административне таксе 50,000   50,000 

742254 Трошкови пореског и прекршајног поступка 
изворних јавних прихода општина и градова 

100,000   100,000 

742255 Такса за озакоњење објеката 100,000   100,000 

742351 Приходи општинских органа управе 600,000 30,000 630,000 

          

743 Новчане казне и одузета имовинска 
корист 300,000   300,000 

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 

300,000   300,000 
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745 Мешовити и неодређени приходи 30,000,000   30,000,000 
745151 Остали приходи у корист нивоа општине 30,000,000   30,000,000 

          
  II УКУПНИ ИЗДАЦИ 199,570,000 30,000 199,600,000 

          
4 Текући расходи  147,360,000 15,000 147,375,000 

          
41 1. Расходи за запослене 37,437,000   37,437,000 
42 2. Коришћење роба и услуга 57,310,000 15,000 57,325,000 
45 3. Субвенције 9,300,000   9,300,000 
47 4. Права из социјалног осигурања 10,200,000   10,200,000 

48+49 5. Остали расходи 10,487,000   10,487,000 

  Средства резерве од чега       

  - Текућа резерва 2,000,000   2,000,000 

  - Стална резерва 500,000   500,000 

          
46 Донације и текући трансфери 22,626,000   22,626,000 
5 Капитални расходи 52,210,000 15,000 52,225,000 
          

(7+8)-
(4+5) 

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 
(I-II) -30,000,000   -30,000,000 

          

  
IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 
(III) -30,000,000   -30,000,000 

 
Члан 2. 

 
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове 

Одлуке у износу од 30.000.000 динара, обезбедиће се из неутрошених 
средстава из претходних година. 

 
Члан 3. 

 
Буџет за 2019. годину састоји се од:  
1. Примања у износу од 169.570.000 динара 
2. Издатака у износу од 199.570.000 динара. 
3. Буџетског дефицита од 30.000.000 динара 
Буџетски дефицит у износу од 30.000.000 динара биће покривен из 

неутрошених средстава из претходних година. 
 
Издаци буџета распоређују се по врстама и намени и то: 

Економ. 
класиф  

ВРСТА 
СРЕДСТВА 
ИЗ БУЏЕТА 

СРЕДСТВА 
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

41 Расходи за запослене 37,437,000 37,437,000 
42 Коришћење роба и услуга 57,310,000 15,000 57,325,000 
45 Субвенције 9,300,000 9,300,000 
46 Донације и трансфери 22,626,000   22,626,000 
47 Права из социјалног осигурања 10,200,000   10,200,000 
48 Остали расходи 7,987,000 7,987,000 
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49 Средства резерве 2,500,000   2,500,000 
  - Текућа резерва 2,000,000   2,000,000 
  - Стална резерва 500,000   500,000 

51 Основна средства 52,210,000 15,000 52,225,000 
  УКУПНО: 199,570,000 30,000 199,600,000 

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

Економ. 
класиф  

ОПИС 
Средства из 

буџета 

Издаци из 
осталих 
извора 

Укупна 
средства 

41 Расходи за запослене 37,437,000   37,437,000 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 29,928,000   29,928,000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,360,000   5,360,000 
413 Накнаде у натури 60,000   60,000 
414 Социјална давања запосленима 570,000   570,000 
415 Накнаде трошкова за запопслене 1,119,000   1,119,000 

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 400,000   400,000 

          

42 Коришћење роба и услуга 57,310,000 15,000 57,325,000 

421 Стални трошкови 7,701,000   7,701,000 

422 Трошкови путовања 781,000   781,000 

423 Услуге по уговору 28,280,000   28,280,000 

424 Специјализоване услуге 2,020,000   2,020,000 

425 Текуће поправке и одржавање 14,715,000   14,715,000 

426 Материјал 3,813,000 15,000 3,828,000 

          
45 Субвенције 9,300,000   9,300,000 

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

9,300,000   9,300,000 

          
46 Донације и трансфери 22,626,000   22,626,000 
463 Трансфери другим нивоима власти 13,556,000   13,556,000 

464 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

6,000,000   6,000,000 

465 Остале дотације и трансфери 3,070,000   3,070,000 

          
47 Права из социјалног осигурања 10,200,000   10,200,000 
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10,200,000   10,200,000 

          
48 Остали расходи 7,987,000   7,987,000 

481 
Дотације невладиним организацијама и 
удружењима 

6,795,000   6,795,000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 472,000   472,000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 120,000   120,000 
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484 

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока 

500,000   500,000 

485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

100,000   100,000 

          

49 Средства резерве 2,500,000   2,500,000 
499 Текућа резерва  2,000,000   2,000,000 

499 Стална резерва 500,000   500,000 

          

51 Основна средства 52,210,000 15,000 52,225,000 
511 Зграде и грађевински објекти 50,100,000   50,100,000 

512 Машине и опрема 2,110,000 15,000 2,125,000 

          

  У К У П Н О 199,570,000 30,000 199,600,000 
 

 
Члан 4. 

 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019., 2020. и 2021. 

годину исказују се у следећем прегледу: 

Ек. 
клас. 

Ред. 
број 

Опис 
Износ у динарима 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511 1. Пројекат изградње канализационе мреже 
у насељу Штудгард - II фаза 

  
    

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2019. 

  
    

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019. 

  
    

    Укупна вредност пројекта: 6,000,000     
    Извори финансирања:       
    - из текућих прихода буџета 6,000,000     
    - из кредита       
    - из буџета Републике Србије       
    - из донација       

511 2. 
Пројекат рехабилитације (асфалтирања) 
општинског пута од насеља Соколица до 
насеља Ливађе - II фаза: 

  
    

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2019. 

  
    

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019. 

  
    

    Укупна вредност пројекта: 6,000,000     
    Извори финансирања:       
    - из текућих прихода буџета 6,000,000     
    - из кредита       
    - из буџета Републике Србије       
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    - из донација       
    Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

512   Машине и опрема       
  1. Административна опрема 500,000     
    В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ       

451 1 Пројекат подршке развоју пољопривреде 
на територији општине Црна Трава 

4,000,000 
    

451 2 
Пројекат вештачког осемењавања крава 
на територији општине Црна Трава 

300,000   
  

            
 
 
 

Члан 5. 
Расходи и издаци из члана 3. ове одлуке користе се за следеће програме 
 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
За период: 01.01.2019. – 31.12.2019. године 

 
Број 

програма 
Назив програма Износ у динарима 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 6.000.000,00 
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 4.300.000,00 
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 931.000,00 
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 4.300.000,00 
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 8.500.000,00 
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 51.900.000,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 9.852.000,00 
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 4.900.000,00 
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 4.900.000,00 
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 16.116.000,00 
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 6.000.000,00 
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСЊА 10.560.000,00 
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1.900.000,00 
15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 55.547.000,00 
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 13.864.000,00 
 УКУПНО 199.570.000,00 
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II. ПОСЕБНИ ДЕО 
                   

Члан 6. 
 

Средства буџета у износу од 199.570.000 динара распоређују се по корисницима 
и врстама издатака, и то: 
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II ПОСЕБАН ДЕО 
 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 2019 

 
  

Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 04 

Средства из осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

110 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00 0,59 
110 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00 0,10 
110 3/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 
110 4/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2,00 
110 5/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,10 
110 6/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,06 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 5.754.000,00 0,00 0,00 5.754.000,00 2,88  
   

Извори финансирања за функцију 110:   
 

  
01 Приходе из буџета 5.754.000,00

 

Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

5.754.000,00 0,00 0,00 5.754.000,00 2,88 

 
   

Извори финансирања за раздео 1:   
 

  
01 Приходе из буџета 5.754.000,00

 

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 5.754.000,00 0,00 0,00 5.754.000,00 2,88  

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 7/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.621.000,00 0,00 0,00 3.621.000,00 1,81 
111 8/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00 0,33 
111 9/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,08 
111 10/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,05 
111 11/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,13 
111 12/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,26 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,00 2,66 
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Извори финансирања за функцију 111:   
 

  
01 Приходе из буџета 5.306.000,00

 

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,00 2,66  
   

Извори финансирања за раздео 2:   
 

  
01 Приходе из буџета 5.306.000,00

 

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,00 2,66  

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 13/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,37 
111 14/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,06 
111 15/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,01 
111 16/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,02 
111 17/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,90 
111 18/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,05 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 2.804.000,00 0,00 0,00 2.804.000,00 1,40  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
 

  
01 Приходе из буџета 2.804.000,00

 

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 2.804.000,00 0,00 0,00 2.804.000,00 1,40  
   

Извори финансирања за раздео 3:   
 

  
01 Приходе из буџета 2.804.000,00

 

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2.804.000,00 0,00 0,00 2.804.000,00 1,40  

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
  

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

090 19/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 3.756.000,00 0,00 0,00 3.756.000,00 1,88 
090 20/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1,75 
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Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 7.256.000,00 0,00 0,00 7.256.000,00 3,64 
 
Активност 0003 Дневне услуге у заједници 

 

090 21/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 3,36 
Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 3,36 
 
Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

 

090 22/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00 1,08 
Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00 1,08  
   

Извори финансирања за функцију 090:   
 

  
01 Приходе из буџета 16.116.000,00

 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 16.116.000,00 0,00 0,00 16.116.000,00 8,07  

Функц. клас. 130 Опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

130 23/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 17.853.000,00 0,00 0,00 17.853.000,00 8,94 
130 24/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3.209.000,00 0,00 0,00 3.209.000,00 1,61 
130 25/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 
130 26/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,24 
130 27/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 
130 28/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 2,25 
130 29/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 
130 30/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 3,26 
130 31/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,30 
130 32/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 
130 33/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1,00 

130 34/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 1,10 

130 35/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,80 
130 36/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00 0,22 
130 37/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,20 

130 38/0 484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ 
ПРИРОДНИХ УЗРОКА 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,25 
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130 39/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,05 

130 40/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,75 
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 43.777.000,00 0,00 0,00 43.777.000,00 21,93 
 
Пројекат 0602-01 ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

130 41/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,10 
Укупно за пројекат 0602-01 ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,10 

 
   

Извори финансирања за функцију 130:   
 

  
01 Приходе из буџета 43.977.000,00

 

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 43.977.000,00 0,00 0,00 43.977.000,00 22,03  

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 
 

160 42/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1,00 
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1,00 
 
Активност 0010 Стална буџетска резерва 

 

160 43/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,25 
Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,25  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
 

  
01 Приходе из буџета 2.500.000,00

 

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 1,25  

Функц. клас. 220 Цивилна одбрана 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 
 

220 44/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 
220 45/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,25 
220 46/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 
220 47/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,20 
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Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 1,10  
   

Извори финансирања за функцију 220:   
 

  
01 Приходе из буџета 2.200.000,00

 

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 1,10  

Функц. клас. 330 Судови 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 
 

330 48/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,60 
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,60  
   

Извори финансирања за функцију 330:   
 

  
01 Приходе из буџета 1.200.000,00

 

Укупно за функц. клас. 330 Судови 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,60  

Функц. клас. 421 Пољопривреда 
 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
  

Пројекат 0101-01 ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
 

421 49/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2,00 

Укупно за пројекат 0101-01 ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2,00 

 
Пројекат 0101-02 ПРОЈЕКАТ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

421 50/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 

Укупно за пројекат 0101-02 ПРОЈЕКАТ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 

 
   

Извори финансирања за функцију 421:   
 

  
01 Приходе из буџета 4.300.000,00

 

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 2,15  

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 
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Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
  

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
 

451 51/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 5,51 

451 52/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,40 

451 53/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 34.100.000,00 0,00 0,00 34.100.000,00 17,08 
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 45.900.000,00 0,00 0,00 45.900.000,00 23,00 
 
Пројекат 0701-04 ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (АСФАЛТИРАЊА) ОПШТИНСКОГ ПУТА ОД НАСЕЉА СОКОЛИЦА ДО НАСЕЉА ЛИВАЂЕ - ИИ ФАЗА 

 

451 54/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3,01 
Укупно за пројекат 0701-04 ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (АСФАЛТИРАЊА) 

ОПШТИНСКОГ ПУТА ОД НАСЕЉА СОКОЛИЦА ДО 
НАСЕЉА ЛИВАЂЕ - ИИ ФАЗА 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3,01 

 
   

Извори финансирања за функцију 451:   
 

  
01 Приходе из буџета 51.900.000,00

 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 51.900.000,00 0,00 0,00 51.900.000,00 26,00  

Функц. клас. 470 Остале делатности 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

470 55/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,65 
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,65  
   

Извори финансирања за функцију 470:   
 

  
01 Приходе из буџета 1.300.000,00

 

Укупно за функц. клас. 470 Остале делатности 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,65  

Функц. клас. 510 Управљање отпадом 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 
 

510 56/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,20 
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,20 
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Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 

510 57/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,20 
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,20 
 
Активност 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

 

510 58/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 

510 59/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,10 

Укупно за активност 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,25  
   

Извори финансирања за функцију 510:   
 

  
01 Приходе из буџета 1.300.000,00

 

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,65  

Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

Активност 0004 Управљање отпадним водама 
 

520 60/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,30 

520 61/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 

Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,45 
 
Пројекат 0401-01 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ШТУДГАРД - ИИ ФАЗА 

 

520 62/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3,01 
Укупно за пројекат 0401-01 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 

НАСЕЉУ ШТУДГАРД - ИИ ФАЗА 
6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3,01 

 
   

Извори финансирања за функцију 520:   
 

  
01 Приходе из буџета 6.900.000,00

 

Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 3,46  

Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 
 

560 63/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,30 
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560 64/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 

Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,80  

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0004 Зоохигијена 
 

560 65/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,10 
Укупно за активност 0004 Зоохигијена 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,10  
   

Извори финансирања за функцију 560:   
 

  
01 Приходе из буџета 1.800.000,00

 

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,90  

Функц. клас. 620 Развој заједнице 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
  

Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 
 

620 66/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3,01 
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3,01  
   

Извори финансирања за функцију 620:   
 

  
01 Приходе из буџета 6.000.000,00

 

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3,01  

Функц. клас. 630 Водоснабдевање 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 
 

630 67/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 

630 68/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,25 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,75  
   

Извори финансирања за функцију 630:   
 

  
01 Приходе из буџета 1.500.000,00

 

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,75 



- 17 - 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 2019 

 
  

Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 04 

Средства из осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

 

Функц. клас. 640 Улична расвета 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 
 

640 69/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50  
   

Извори финансирања за функцију 640:   
 

  
01 Приходе из буџета 1.000.000,00

 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50  

Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 
 

660 70/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 
Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15  
   

Извори финансирања за функцију 660:   
 

  
01 Приходе из буџета 300.000,00

 

Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом 
месту 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 

 

Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
  

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

740 71/0 464100 
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање 

1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,80 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,80 
 
Пројекат 1801-01 ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

740 72/0 464100 
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање 

4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 2,20 

Укупно за пројекат 1801-01 ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. 

4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 2,20 
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ГОДИНУ  
   

Извори финансирања за функцију 740:   
 

  
01 Приходе из буџета 6.000.000,00

 

Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3,01  

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
  

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 73/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,55 
Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 

и савезима 
1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,55 

 
Активност 0005 Спровођење омладинске политике 

 

810 74/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,40 
Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,40  
   

Извори финансирања за функцију 810:   
 

  
01 Приходе из буџета 1.900.000,00

 

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,95  

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
  

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

820 75/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 
820 76/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2,00 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2,51 

 
   

Извори финансирања за функцију 820:   
 

  
01 Приходе из буџета 5.000.000,00

 

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2,51  

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
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Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

 

830 77/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,23 
Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања 
450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,23 

 
   

Извори финансирања за функцију 830:   
 

  
01 Приходе из буџета 450.000,00

 

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,23  

Функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
  

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

860 78/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 
Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 

 
   

Извори финансирања за функцију 860:   
 

  
01 Приходе из буџета 1.000.000,00

 

Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на 
другом месту 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,50 

 

Функц. клас. 912 Основно образовање 
 

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
  

Активност 0001 Функционисање основних школа 
 

912 79/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 2,45 
Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 2,45  
   

Извори финансирања за функцију 912:   
 

  
01 Приходе из буџета 4.900.000,00

 

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 2,45  

Функц. клас. 920 Средње образовање 
 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
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Активност 0001 Функционисање средњих школа 
 

920 80/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 2,45 
Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 2,45  
   

Извори финансирања за функцију 920:   
 

  
01 Приходе из буџета 4.900.000,00

 

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 2,45  

Глава 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ 
 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
  

Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
 

911 81/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 4.385.000,00 0,00 0,00 4.385.000,00 2,20 
911 82/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 775.000,00 0,00 0,00 775.000,00 0,39 
911 83/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 
911 84/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,14 
911 85/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,23 
911 86/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,05 
911 87/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 797.000,00 0,00 0,00 797.000,00 0,40 
911 88/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,09 
911 89/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,65 
911 90/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,05 
911 91/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,13 
911 92/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 548.000,00 0,00 0,00 548.000,00 0,27 
911 93/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 395.000,00 0,00 0,00 395.000,00 0,20 
911 94/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,03 
911 95/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,11 

Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања 

9.852.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00 4,94 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
 

  
01 Приходе из буџета 9.852.000,00

 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 9.852.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00 4,94  
   

Извори финансирања за главу 4.01:   
 

  
01 Приходе из буџета 9.852.000,00
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ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 2019 

 
  

Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 04 

Средства из осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

Укупно за главу 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ 9.852.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00 4,94  

Глава 4.02 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ 
 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
  

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 96/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.541.000,00 0,00 0,00 1.541.000,00 0,77 
820 97/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,14 
820 98/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 
820 99/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 394.000,00 0,00 0,00 394.000,00 0,20 
820 100/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,03 
820 101/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 0,49 
820 102/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,01 
820 103/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,08 
820 104/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 55.000,00 15.000,00 0,00 70.000,00 0,04 
820 105/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,09 
820 106/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01 
820 107/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 400.000,00 15.000,00 0,00 415.000,00 0,21 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 4.110.000,00 30.000,00 0,00 4.140.000,00 2,07  
   

Извори финансирања за функцију 820:   
 

  
01 Приходе из буџета 4.110.000,00

 
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 30.000,00
 

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 4.110.000,00 30.000,00 0,00 4.140.000,00 2,07  
   

Извори финансирања за главу 4.02:   
 

  
01 Приходе из буџета 4.110.000,00

 
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 30.000,00
 

Укупно за главу 4.02 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ 4.110.000,00 30.000,00 0,00 4.140.000,00 2,07  

Глава 4.03 ТУРСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
 

Функц. клас. 473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
  

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 
 

473 108/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01 
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ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 2019 

 
  

Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из буџета 
01 

Средства из 
сопствених извора 04 

Средства из осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

473 109/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,01 
473 110/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,40 
473 111/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,06 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 931.000,00 0,00 0,00 931.000,00 0,47  
   

Извори финансирања за функцију 473:   
 

  
01 Приходе из буџета 931.000,00

 

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 931.000,00 0,00 0,00 931.000,00 0,47  
   

Извори финансирања за главу 4.03:   
 

  
01 Приходе из буџета 931.000,00

 

Укупно за главу 4.03 ТУРСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 931.000,00 0,00 0,00 931.000,00 0,47  

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Активност 0002 Функционисање месних заједница 
 

160 112/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 618.000,00 0,00 0,00 618.000,00 0,31 
160 113/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 0,06 
160 114/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1,00 
160 115/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,04 
160 116/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,25 
160 117/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,15 
160 118/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,35 
160 119/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,04 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 4.370.000,00 0,00 0,00 4.370.000,00 2,19  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
 

  
01 Приходе из буџета 4.370.000,00

 

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 4.370.000,00 0,00 0,00 4.370.000,00 2,19  
   

Извори финансирања за главу 4.04:   
 

  
01 Приходе из буџета 4.370.000,00

 

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 4.370.000,00 0,00 0,00 4.370.000,00 2,19  
   

Извори финансирања за раздео 4:   
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0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 2019 

 
  

Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис Средства из буџета 
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извора 

Укупно Структура 
( % ) 

  
01 Приходе из буџета 185.706.000,00

 
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 30.000,00
 

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 185.706.000,00 30.000,00 0,00 185.736.000,00 93,05  
   

Извори финансирања за БК 0:   
 

  
01 Приходе из буџета 199.570.000,00

 
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 30.000,00
 

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 199.570.000,00 30.000,00 0,00 199.600.000,00 100,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 
 

       

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 
Средства из сопствених 

извора 04 
Средства из осталих 

извора  

Функц. клас. 090 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 16.116.000,00 16.116.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 16.116.000,00 16.116.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 110 
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 5.754.000,00 5.754.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови 

5.754.000,00 5.754.000,00 0,00 0,00

 

Функц. клас. 111 
2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 5.306.000,00 5.306.000,00 0,00 0,00
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2.804.000,00 2.804.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 8.110.000,00 8.110.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 130 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 43.977.000,00 43.977.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 43.977.000,00 43.977.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 160 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 220 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 330 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 421 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
       

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 
Средства из сопствених 

извора 04 
Средства из осталих 

извора 
Функц. клас. 451 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 470 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 470 Остале делатности 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 473 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 931.000,00 931.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам 931.000,00 931.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 510 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 520 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 560 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 620 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 630 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 640 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
       

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 
Средства из сопствених 

извора 04 
Средства из осталих 

извора 
Функц. клас. 660 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 740 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 810 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 820 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 9.140.000,00 9.110.000,00 30.000,00 0,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 9.140.000,00 9.110.000,00 30.000,00 0,00 

Функц. клас. 830 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 860 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 911 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 9.852.000,00 9.852.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 9.852.000,00 9.852.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 912 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 

Функц. клас. 920 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
    

Назив пројекта Износ у динарима 
Програм   0101   ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

0101-01 
ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЦРНА ТРАВА 

4.000.000,00

0101-02 
ПРОЈЕКАТ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЦРНА ТРАВА 

300.000,00

Укупно за програм:   0101   ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 4.300.000,00
 
Програм   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0401-01 
ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ШТУДГАРД - ИИ 
ФАЗА 

6.000.000,00

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6.000.000,00
 
Програм   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

0602-01 ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 200.000,00
Укупно за програм:   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 200.000,00
 
Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

0701-04 
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (АСФАЛТИРАЊА) ОПШТИНСКОГ ПУТА ОД 
НАСЕЉА СОКОЛИЦА ДО НАСЕЉА ЛИВАЂЕ - ИИ ФАЗА 

6.000.000,00

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

6.000.000,00

 
Програм   1801   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1801-01 
ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

4.400.000,00

Укупно за програм:   1801   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4.400.000,00
 
Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 20.900.000,00
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Члан 7. 

 
Средства буџета у износу од 199.570.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 30.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 0,00 динара,  

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:  
 

 
Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 
2018.   

Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

1 - СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

1101   

Просторни развој у 
складу са плановима 

Проценат покривености 
територије 

урбанистичком 
планском 

документацијом 

30 30 35 40 45 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Просторно и 
урбанистичко планирање 

0001 
ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ 
И ИЗГРАДЊИ 

 

Повећање покривености 
територије планском и 
урбанистичком 
документацијом 

Број усвојених планова 
генералне регулације у 

односу на број 
предвиђених планова 

вишег реда 

1 1 1 0 0 

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

ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

2 - КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

1102   

Повећање 
покривености насеља и 
територије 
рационалним јавним 
осветљењем 

Дужина улица и 
саобраћајница (км) које 

су покривене јавним 
осветљењем у односу на 
укупну дужину улица и 

саобраћајница 

0 30 50 60 70 

4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00

 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

Укупна количина 
потрошене електричне 

енергије (годишње) 
50000 50000 48000 45000 40000 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП 
ВИЛИН ЛУГ 

       

 
       
       
       

Повећање 
покривености 
територије комуналним 
делатностима 
одржавања јавних 
зелених површина, 

Број м2 јавних зелених 
површина на којима се 

уређује и одржава 
зеленило у односу на 

укупан број м2 јавних 
зелених површина 

10000 10000 10000 15000 15000 
ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП 
ВИЛИН ЛУГ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
одржавања чистоће на 
површинама јавне 
намене и зоохигијене 

       

       

Управљање/одржавање 
јавним осветљењем 

0001 
ОДЛУКА О ПОВЕРНИМ 
ПОСЛОВИМА ЈП 
ВИЛИН ЛУГ 

 

Адекватно управљање 
јавним осветљењем 

Укупан број 
интервенција по 

поднетим иницијативама 
грађана за замену 

светиљки када престану 
да раде 

100 100 100 80 50 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

ЗОРАН МИЛЧИЋ 

Укупан број замена 
светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој 
бази) 

100 100 100 80 50 
ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

       

 
       
       
       

 
       
       
       

Одржавање јавних 
зелених површина 

0002 

ОДЛУКА О 
ПОВЕРЕНИМ 
ПОСЛОВИМА ЈП 
ВИЛИН ЛУГ 

 

Максимална могућа 
покривеност насеља и 
територије услугама 
уређења и одржавања 
зеленила 

Број м2 јавних зелених 
површина на којима се 

уређује и одржава 
зеленило у односу на 

укупан број м2 зелених 
површина 

10000 10000 10000 15000 15000 

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

 

ЗОРАН МИЛЧИЋ 
       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 

0003 

ОДЛУКА О 
ПОВЕРЕНИМ 
ПОСЛОВИМА ЈП 
ВИЛИН ЛУГ 

 

Максимална могућа 
покривеност насеља и 
територије услугама 
одржавања чистоће 
јавних површина 

Степен покривености 
територије услугама 
одржавања чистоће 

јавно-прометних 
површина (број улица 

које се чисте у односу на 
укупан број улица у 

граду/општини) 

10 10 10 10 10 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

ЗОРАН МИЛЧИЋ        
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Зоохигијена 0004   

Унапређење заштите од 
заразних и других 
болести које преносе 
животиње 

Број ухваћенних и 
збринутих паса и мачака 

луталица 
20 20 20 25 30 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

ЗОРАН МИЛЧИЋ        
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

 
       
       
       

Уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца 

0005 

ОДЛУКА 
ОПОВЕРАВАЊУ 
ПОСЛОВА ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
уређивања, одржавања и 
коришћења пијаца 

Број опремљених 
пијачних места у односу 
на укупан број пијачних 

места предвиђених у 
складу са 

градском/општинском 
одлуком 

1 1 1 1 1 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

ЗОРАН МИЛЧИЋ        
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Одржавање гробаља и 
погребне услуге 

0006 

ОДЛУКА О 
ПОВЕРАВАЊУ 
ПОСЛОВА ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
одржавања гробаља и 
погребних услуга 

Број интервенција у 
односу на укупан број  
поднетих иницијатива 
грађана за чишћење и 
одржавање гробаља 

20 20 20 15 10 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

ЗОРАН МИЛЧИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Управљање и снабдевање 
водом за пиће 

0008 

ОДЛУКА О 
ПОВЕРАВАЊУ 
ПОСЛОВА ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
водоснабдевања 

Број кварова по км 
водоводне мреже 

50 50 50 45 40 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

ЗОРАН МИЛЧИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502   

Повећање прихода од 
туризма 

Пораст прихода од 
боравишне таксе 

10 10 15 15 20 

931.000,00 0,00 0,00 931.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈ
Е ОПШТИНЕ 
ЦРНА ТРАВА 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       



- 31 - 

Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

Промоција туристичке 
понуде 

0002 
ЗАКОН О ТУРИЗМУ, 
ОДЛУКА О ОСНВАЊУ 
ТО 

 

Адекватна промоција 
туристичке понуде 
града/општине на 
циљаним тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу туристичку 
понуду града/општине у 

земљи и/или 
иностранству на којима 

учествује ТО 
града/општине 

0 2 2 3 3 

931.000,00 0,00 0,00 931.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ 
ЦРНА ТРАВА 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

5 - ПОЉОПРИВРЕДА 
И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

0101   

Раст производње и 
стабилност дохотка 
произвођача 

Удео регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава у укупном 
броју пољопривредних 

газдинстава 

80 80 85 85 90 

4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
РЕФЕРАТА 
ПОЉОПРИВРЕ
ДЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ 
РАЗВОЈУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА 

0101-01   

РАЗВОЈ ВОЋАРСТВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА 

КОЛИЧИНА 
ПРОИЗВЕДЕНЕ 

МАЛИНЕ У ТОНАМА 
50 60 70 80 80 

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

 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

ПРОЈЕКАТ 
ВЕШТАЧКОГ 
ОСЕМЕЊАВАЊА 
КРАВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА 

0101-02   

ПОБОЉШАЊЕ РАСНЕ 
СТРУКТУРЕ У 
СТОЧАРСТВУ 

ИЗВРШЕН БРОЈ 
ВЕШТАЧКИХ 

ОСЕМЕЊАВАЊА 
30 30 40 50 50 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
РЕФЕРАТА 
ПОЉОПРИВРЕД
Е 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

6 - ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0401   
Унапређење заштите 
природе 

Проценат територије 
под заштитом ИИИ 

категорије 
30 30 30 40 40 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
РЕФЕРАТА 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

       
       

Унапређење управљања 
отпадним водама 

Број становника 
прикључен на јавну 

канализацију у односу 
на укупан број 

становника 

300 300 300 350 350 
ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП 
ВИЛИН ЛУГ 

       
       

 
       
       
       

Управљање заштитом 
животне средине 

0001   

Испуњење обавеза у 
складу са законима у 
домену постојања 
стратешких и 
оперативних планова као 
и мера заштите 

Усвојен програм заштите 
животне средине са 
акционим планом 

1 1 0 0 0 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
РЕФЕРАТА 
ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

ВЕСЕЛИН 
ЈОВАШЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Управљање отпадним 
водама 

0004 

ОДЛУКА О 
ПОВЕРАВАЊУ 
ПОСЛОВА ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

 

Максимална могућа 
покривеност корисника и 
територије услугама 
уклањања отпадних вода 

Проценат домаћинстава 
обухваћених услугом у 
односу на укупан број 

домаћинстава 

0 30 35 35 40 

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

 

ЗОРАН МИЛЧИЋ 

Проценат покривености 
територије услугама 

прикупљања и одвођења 
отпадних вода (мерено 

кроз број насеља у 
односу на укупан број 

насеља) 

8 8 10 12 15 
ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

       

 
       
       
       

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
одвођења отпадних вода 

Број интервенција на 
канализационој мрежи 

15 15 15 10 10 
ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

       
       

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
МРЕЖЕ У НАСЕЉУ 
ШТУДГАРД - ИИ ФАЗА 

0401-01   

УСПОСТАВЉАЊЕ 
ЕФИКАСНОГ И 
ОДРЖИВОГ 
УПРАВЉАЊА 
ОТПАДНИМ ВОДАМА 
У ОПШТИНИ 

ДУЖИНА 
НОВОИЗГРАЂЕНЕ 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ 

МРЕЖЕ 

 300 300 350 400 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП ВИЛИН 
ЛУГ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ        
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

 
       
       
       

7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

0701   

Развијеност 
инфраструктуре у 
контексту доприноса 
социо економском 
развоју 

Дужина изграђених 
саобраћајница које су у 

надлежности 
града/општине (у км) 

10 10 10 15 20 

51.900.000,00 0,00 0,00 51.900.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЈП 
ВИЛИН ЛУГ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Управљање и одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

0002   

Одржавање квалитета 
путне мреже кроз 
реконструкцију и 
редовно одржавање 
асфалтног покривача 

Број километара 
санираних и/или 

реконструисаних путева 
7 307 310 315 310 

45.900.000,00 0,00 0,00 45.900.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

ПРОЈЕКАТ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 
(АСФАЛТИРАЊА) 
ОПШТИНСКОГ ПУТА 
ОД НАСЕЉА 
СОКОЛИЦА ДО 
НАСЕЉА ЛИВАЂЕ - ИИ 
ФАЗА 

0701-04   

ПОБОЉШАЊЕ 
ИНФРАСТРУКУРНЕ 
ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ОПШТИНЕ 

БРОЈ КИЛОМЕТАРА 
ОПШТИНСКИХ 

ПУТЕВА СА НОВИМ 
АСФАЛТНИМ 

ЗАСТОРОМ 

 7 10 15 10 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 

2001   

Повећање  обухвата 
деце предшколским 
васпитањем  и  
образовањем 

Проценат уписане деце 
у односу на број укупно 

пријављене деце 
100 100 100 100 100 

9.852.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ПУ 
МЛАДОСТ 

ЛИДИЈА 
МАРКОВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање и 
остваривање 
предшколског васпитања 
и образовања 

0001 

ЗАКОН О ОСНОВАМА 
СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА, ЗАКОН 

 

Обезбеђени адекватни 
услови за васпитно-
образовни рад са децом 
уз повећан обухват 

Просечан број деце у 
групи (јасле, 

предшколски, припремни 
предшколски 

5 5 5 7 7 9.852.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ПУ 
МЛАДОСТ 

ЛИДИЈА 
МАРКОВИЋ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
О ПРЕДШКОЛСКОМ И 
ОСНОВНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

програм/ППП) 
       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

9 - Основно образовање 
и васпитање 

2002   

Потпуни обухват 
основним образовањем 
и васпитањем 

Обухват деце основним 
образовањем 

(разложено према полу) 
100 100 100 100 100 

4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

МАТИЧНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА У 
ОСНОВНОЈ 
ШКОЛИ 

ВИОЛЕТА 
РАДИВОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање 
основних школа 

0001 

ЗАКОН О ОСНОВАМА 
СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА, ЗАКОН 
О ПРЕДШКОЛСКОМ И 
ОСНОВНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

 

Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-
образовни рад са децом у 
основним школама 

Просечан број ученика по 
одељењу (разврстани по 

полу) 
7 7 10 10 12 

4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

МАТИЧНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА У 
ОСНОВНОЈ 
ШКОЛИ 

ВИОЛЕТА 
РАДИВОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

10 - СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 

2003   

Повећање обухвата 
средњошколског 
образовања 

Број деце која су 
обухваћена средњим 

образовањем 
(разложено према полу) 

90 90 95 95 100 

4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

МАТИЧНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА У 
СРЕДЊОЈ 
ШКОЛИ 

ДРАГАН 
КОЦИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање средњих 
школа 

0001 

ЗАКОН О ОСНОВАМА 
СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА, ЗАКОН 
О ПРЕДШКОЛСКОМ И 
ОСНОВНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

 

Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-
образовни рад у средњим 
школама и безбедно 
одвијање наставе 

Просечан број ученика по 
одељењу 

15 15 20 22 25 

4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00

МАТИЧНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА У 
СРЕДЊОЈ 
ШКОЛИ ДРАГАН КОЦИЋ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

 
       
       
       

11 - СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

0901 

ЗАКОН О 
СОЦИЈАЛНОЈ 
ЗАШТИТИ, ОДЛУКА 
О СОЦИЈАЛНОЈ 
ЗАШТИТИ 

 

Повећање доступности 
права и услуга 
социјалне заштите 

Проценат корисника 
мера и услуга социјалне 
и дечје заштите који се 
финансирају из буџета 

града/општине у односу 
на број становника 

0 30 30 30 25 

16.116.000,00 0,00 0,00 16.116.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЦЕНТРА 
ЗА 
СОЦИЈАЛНИ 
РАД 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Једнократне помоћи и 
други облици помоћи 

0001 
ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ 
ЗАШТИТИ 

 

Унапређење заштите 
сиромашних 

Проценат грађана који 
добијају новчане накнаде 

и помоћ у натури у 
складу са Одлуком о 
социјалној заштити у 
односу на укупан број 

грађана 

30 30 30 35 25 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Једнократне помоћи и 
други облици помоћи 

0001 

ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ 
ЗАШТИТИ, ОДЛУКА О 
СОЦИЈАЛНОЈ 
ЗАШТИТИ 

 

Унапређење заштите 
сиромашних 

Проценат грађана који 
добијају новчане накнаде 

и помоћ у натури у 
складу са Одлуком о 
социјалној заштити у 
односу на укупан број 

грађана 

0 6 6 6 6 

3.756.000,00 0,00 0,00 3.756.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
Број грађана - корисника 
других мера материјалне 
подршке (нпр. набавка 

огрева и сл.) у односу на 
укупан број грађана 

0 500 500 500 500 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД 

 
       
       
       

 
       
       
       

Дневне услуге у 
заједници 

0003 

ОДЛУКА О 
ПРОШИРЕНИМ 
ПРАВИМА ИЗ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Подстицање развоја 
разноврсних социјалних 
и других услуга у 
заједници 

Број 
удружења/хуманитарних 

организација које 
добијају средства из 

1 1 1 1 1 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
буџета града/општине 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Подршка реализацији 
програма Црвеног крста 

0005   

Социјално деловање-
олакшавање људске 
патње пружањем 
неопходне ургентне 
помоћи лицима у невољи, 
развијањем солидарности 
међу људима, 
организовањем 
различитих облика 
помоћи 

Број дистрибуираних 
пакета за социјално 

угрожено становништво 
0 200 200 200 200 

2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЦРВЕНОГ 
КРСТА 

ВЛАДАН 
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ 

Број волонтера Црвеног 
крста 

 70 70 60 60  

       

 
       
       
       

 
       
       
       

12 - ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

1801   

Унапређење здравља 
становништва 

Покривеност 
становништва 

примарном 
здравственом заштитом 

100 100 100 100 100 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
ОГРАНАК 
ЦРНА ТРАВА 

др. Милена 
Станковић - 
Митровић 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање установа 
примарне здравствене 
заштите 

0001 
ЗАКОН О 
ЗДРАВСТВЕНОЈ 
ЗАШТИТИ 

 

Унапређење 
доступности, квалитета и 
ефикасности примарне 
здравствене заштите 

Број здравствених 
радника/лекара 

финансираних из буџета 
града/општине 

3 3 3 3 3 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
ОГРАНАК ЦРНА 
ТРАВА 

МИЛЕНА 
СТАНКОВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

ПРОЈЕКАТ 
УНАПРЕЂЕЊА 
ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 

1801-01   

ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО 
ОТРКИВАЊЕ 
ХИПЕРТЕНЗИЈЕ И 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ

БРОЈ ПРЕГЛЕДА 0 196 228 260 260 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ВЛАСОТИНЦЕ, 

др. Милена 
Станковић - 
Митровић 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
СТАНОВНИШТВА 
ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА ЗА 2019. 
ГОДИНУ 

Х ОБОЉЕЊА ОГРАНАК ЦРНА 
ТРАВА 

       
       

ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО 
ОТРКИВАЊЕ 
ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ 

БРОЈ ПРЕГЛЕДА 0 231 264 231 231 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
ОГРАНАК ЦРНА 
ТРАВА 

       
       

ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО 
ОТРКИВАЊЕ 
ДЕПРЕСИЈЕ 

БРОЈ ПРЕГЛЕДА 0 116 149 182 182 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
ОГРАНАК ЦРНА 
ТРАВА 

       
       

13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
И ИНФОРМИСАЊА 

1201  

Остваривање 
права грађана на 
информисање и 
унапређење јавног 
информисања 

 
      

10.560.000,00 30.000,00 0,00 10.590.000,00

 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

Остваривање јавног 
интереса из области 
информисања 

Број примерака 
локалних штампаних 
медија који доприносе 
остваривању општег 
интереса у области 

јавног информисања 

1 1 1 2 2 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

       
       

 
       
       
       

Функционисање 
локалних установа 
културе 

0001   

Обезбеђење редовног 
функционисања установа 
културе 

Број запослених у 
установама културе у 
односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

2 2 2 2 2 

4.110.000,00 30.000,00 0,00 4.140.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ 
СЕСТРЕ 
СТОЈАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Унапређење система 
очувања и представљања 
културно-историјског 
наслеђа 

0003   
Очување и заштита 
културног наслеђа 

Број пројеката за очување 
и заштиту културног 

наслеђа у надлежности 
ЈЛС са комплетном 

пројектно-техничком 
документацијом за 

рехабилитацију 

1 1 1 0 0 
6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

 
       
       
       

 
       
       
       

Остваривање и 
унапређивање јавног 
интереса у области јавног 
информисања 

0004   

Повећана понуда 
квалитетних медијских 
садржаја из области 
друштвеног живота 
локалне заједнице 

Број програмских 
садржаја подржаних на 

конкурисма јавног 
информисања 

1 1 1 2 2 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

14 - РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ 

1301   

Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 
грађана и грађанки 
града/општине 

Број спортских 
организација преко 

којих се остварује јавни 
интерес у области 

спорта 

3 3 3 3 3 

1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и савезима 

0001   

Унапређење подршке 
локалним спортским 
организацијама преко 
којих се остварује јавни 
интерес у области спорта 

Број посебних програма 
спортских организација 
финансираних од стране 

града/општине 

3 3 3 3 0 

1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

ВАТРОСЛАВ 
СЛАВКОВИЋ 

Број годишњих програма 
спортских организација 
финансираних од стране 

града/општине 

3 3 3 3 3 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

       

 
       
       
       

 
       
       
       

Спровођење омладинске 
политике 

0005   

Подршка активном 
укључивању младих у 
различите друштвене 
активности 

Број младих корисника 
услуга мера омладинске 

политике 
100 100 120 150 180 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

ВАТРОСЛАВ 
СЛАВКОВИЋ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

0602   

Одрживо управно и 
финансијско 
функционисање 
града/општине у складу 
надлежностима и 
пословима локалне 
самоуправе 

Број донетих аката 
органа и служби 
града/општине 

500 500 500 500 500 

55.547.000,00 0,00 0,00 55.547.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
Број остварених услуга 

градске/општинске 
управе (укупан број 

предмета који су у току, 
број решења, дозвола, 

потврда и других 
докумената издатих 

физичким и правним 
лицима) 

85 85 90 90 95 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

0001 
ЗАКОНО О ЛОКАЛНОЈ 
САМОУПРАВИ 

 

Функционисање управе 

Број решених предмета 
по запосленом 

25 25 25 30 30 

45.077.000,00 0,00 0,00 45.077.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

Проценат решених 
предмета у календарској 

години (у законском 
року, ван законског рока) 

85 85 90 90 95 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

       

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање месних 
заједница 

0002   

Обезбеђено 
задовољавање потреба и 
интереса локалног 
становништва деловањем 
месних заједница 

Број 
иницијатива/предлога 

месних заједница према 
граду/општини у вези са 
питањима од интереса за 
локално становништво 

30 30 30 30 45 

4.370.000,00 0,00 0,00 4.370.000,00

ИЗВЕШТАЈИ О 
РАДУ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

ВАТРОСЛАВ 
СЛАВКОВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Општинско/градско 
правобранилаштво 

0004 

УГОВОР О 
СУФИНАНСИРАЊУ 
РАДА ОПШТИНСКОГ 
ЈАВНОГ 
ПРВОБРАНИЛАШТВА 
ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ 

 
Заштита имовинских 
права и интереса 
града/општине 

Број решених предмета у 
односу на укупан број 
предмета на годишњем 

нивоу 

50 50 50 60 65 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКОГ 
ЈАВНОГ 
ПРВОБРАНИОЦ
А 

ЗОРАН 
СТАНКОВИЋ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ЦРНА ТРАВА И 
ВЛАСОТИНЦЕ 

Број правних мишљења 
која су дата органима 

града/општине, стручним 
службама и другим 

правним лицима чија 
имовинска и друга права 

заступа 

35 35 40 45 30 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКОГ 
ЈАВНОГ 
ПРВОБРАНИОЦ
А 

       

 
       
       
       

 
       
       
       

Текућа буџетска резерва 0009 
ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ 
СИСИТЕМУ 

 

 
      

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

 

ВАТРОСЛАВ 
СЛАВКОВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Стална буџетска резерва 0010 
ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ 
СИСИТЕМУ 

 

 
      

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

 

ВАТРОСЛАВ 
СЛАВКОВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

Управљање у ванредним 
ситуацијама 

0014 
ЗАКОНО О 
ВАНРЕДНИМ 
СУТУАЦИЈАМА 

 

Изградња ефикасног 
превентивног система 
заштите и спасавања на 
избегавању последица 
елементарних и других 
непогода 

Број идентификованих 
објеката критичне 

инфраструктуре (нпр. 
трафостанице) 

5 5 4 5 4 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ СЕКТОРА 
ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       
       

 
       
       
       

 
       
       
       

ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА 
РОДНУ 
РАВНОПРАВНОСТ 
ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА 

0602-01   

УНАПРЕЂЕЊЕ 
РОДНООДГОВОРНОГ 
ПАРТИЦИПРАЊА У 
ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА 

БРОЈ ОДЛУКА 0 10 10 10 10 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 
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Програм / ПА / пројекат Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вредност у 

2018.   
Очекиван
а вредност 

у 2019.   
Циљна 

вредност у 
2020.   

Циљна 
вредност у 

2021.   
Циљна 

вредност у 
2022.   

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

16 - ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

2101 
Закон о локалној 
самоуправи 

 

Ефикасно и ефективно 
функционисање органа 
политичког система 
локалне самоуправе 

      

13.864.000,00 0,00 0,00 13.864.000,00

 

Јоца Митић 

       

       

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање 
скупштине 

0001 
ЗАКОНО О ЛОКАЛНОЈ 
САМОУПРАВИ 

 

Функционисање локалне 
скуштине 

Број усвојених аката 100 100 120 150 140 

5.754.000,00 0,00 0,00 5.754.000,00

ЗАПИСНИК О 
ОДРЖАНИМ 
СЕДНИЦАМА 
СО ЦРНА 
ТРАВА 

ЈОЦА МИТИЋ 

Број седница скупштине 8 8 8 8 8 

ЗАПИСНИК О 
ОДРЖАНИМ 
СЕДНИЦАМА 
СО ЦРНА 
ТРАВА 

       

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање 
извршних органа 

0002   

 

      

5.306.000,00 0,00 0,00 5.306.000,00

 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

       

Број донетих аката 50 50 50 50 50 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ 

 
       
       
       

 
       
       
       

Функционисање 
извршних органа 

0002   

Функционисање 
извршних органа 

Број усвојених аката 100 100 120 120 130 

2.804.000,00 0,00 0,00 2.804.000,00

ЗАПИСНИК О 
ОДРЖАНИМ 
СЕДНИЦАМА 
ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА 

СЛАВОЉУБ 
БЛАГОЈЕВИЋ 

Број седница извршних 
органа 

30 30 30 30 30 

ЗАПИСНИК О 
ОДРЖАНИМ 
СЕДНИЦАМА 
ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА 
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IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7. 
 

У складу Законом о начину одређивању максималног броја запослених у 
јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), број 
запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених 
на неодређено и одређено време, и то: 

- 23 запослених у локалној администрацији на неодређено време, 
- 7 запослена у локалној администрацији на одређено време, 
- 4 запослена у предшколској установи на неодређено време, 
- 3 запосленa у предшколској установи на одређено време, 
- 1 запослен у установaма културе на неодређено време, 
- 1 запослен у установaма културе на одређено време, и 
- 1 запослен у месној заједници на неодређено време. 
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених 

из става 1. овог члана. 
Члан 8. 

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

Члан 9. 
 
 Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава 

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

 
Члан 10. 

 
 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом 

Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран је Руководилац Одељења за 
привреду, финансије и локални економски развој. 

 
 Члан 11. 

 
 Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно 

прати извршење буџета и најмање двапут годишње информише председника 
општине/општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. и 2. овог 
члана, председник општине/општинско веће усваја и доставља извештаје 
Скупштини општине. 

 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и 
образложење великих одступања. 
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Члан 12. 
 

 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу 
буџетску резерву на предлог органа управе надлежног за финансије доноси 
Општинско веће. 

 
 

Члан 13. 
 

 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на 
предлог органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће. 

 Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже 
да апропијације нису биле довољне. 

 
Члан 14. 

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

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

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

 
Члан 15. 

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

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

 
Члан 16. 

 
 Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника 

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

 
Члан 17. 

 
Распоред и коришћење средстава у 2018. години врши се по усвојеним 

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

 
 

Раздео 1 – Скупштина општине 
 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог 
раздела који се односи на  Раздео 1. – Скупштина општине, функционална 
класификација 110, захтеве подноси Председник скупштине општине или 
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његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену 
и контролисану од стране секретара Скупштине општине. 

 
Раздео 2 – Председник општине  

 
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела,  

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

 
Раздео 3 – Општинско веће 

 
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, 

функционална класификација 111, захтеве подноси Председник општинског 
већа или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно 
припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за послове 
већа 

 
Раздео 4 – Општинска управа 

 
 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог 

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

 
 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог 

раздела, везаних за функције 090, 160, 220, 330, 421, 451, 470, 473, 510, 520, 
560, 620, 630, 640, 660, 740, 810, 820, 830, 860, 911, 912 и 920 захтеве подносе 
руководиоци корисника или њихови заменици, уз пратећу књиговодствену 
документацију (копије истих), претходно припремљену и контролисану од 
стране одговорних лица тих буџетских корисника. 

 
 Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су 

непосредно одговорни Председнику општине за коришћење средстава из 
одобрених апропријација. 

 
 
Сви захтеви из овог члана се подносе органу управе надлежном за 

финансије. 
 У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак 

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

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

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

 
Члан 18. 

 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити 

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

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

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

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

 Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама 
у тој години, а не извршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и 
имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 
апропријација овом Одлуком. 

 
Члан 19. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



- 46 - 

Члан 20. 
 

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

 
Члан 21. 

 
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

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

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

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

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

 
Члан 22. 

 
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и 

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

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

 
Члан 23. 

 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се 

сразмерно оствареним примањима буџета. 
 Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем 
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

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

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

 
 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника 

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

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

 
Члан 25. 

 
 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се 

инвестирати у 2019. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском 
систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, 
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог 
инвестирања. 

 
Члан 26. 

 
Општинско веће донеће Програм рационализације којим ће обухватити све 

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

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности 
председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 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 и Програмом рационализације из става 1. овог 
члана. 

 
Члан 27. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години 

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

 
Члан 28. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе 

пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних 
средстава, не плаћају закуп у 2019. години, осим сталних трошкова неопходних 
за обављање делатности. 

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

 
 Члан 29. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, општина се 
може задужити на основу одлуке Скупштина општине, а у складу са одредбама 
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члана 35. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009 и 
78/2011). 

 
Члан 30. 

 
Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 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 Црна Трава за 2019. годину. 

 
Члан 31. 

 
 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза 

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

 
Члан 32. 

 
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски 

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

 
Члан 33. 

 
 Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се 

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

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

 
Члан 34. 

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

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

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

 
Члан 35. 

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

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

 
Члан 36. 

 
 Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца, интернет 

страници општине и доставити je Министарству финансија. 
 

Члан 37. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 
01.01.2019. године. 

 
Број: 06-263/2018-01 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                         
                   Јоца Митић 
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Образложење 

 
 Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2019. 
годину садржан је у одредбама члана 5. став 1., 2., 3. и 7., члана 43. став 1. и члана 46. 
став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15 и 99/16), 
којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне 
власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за 
коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези 
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07 и 83/14), којима је прописано да скупштина општине – града у складу са 
Уставом и Законом доноси буџет, члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. 
гласник града Лесковца“ бр. 17/12), којима је прописано да скупштина општине у 
складу са законом доноси буџет за једну календарску годину у ком се процењују 
приходи и примања и утврђују расходи и издаци за ту буџетску годину, као и битне 
одредбе за извршење ове Одлуке. 
 Полазна основа при планирању прихода и примања и расхода и издатака за 
наредну буџетску годину заснована је на Упутству за припрему Одлуке о буџету 
локалне власти за 2019. годину  и пројекција за 2020. и 2021. годину.  
 Министар финансија није доставио у складу са напред наведеним законским 
основом и роком Упутство за припрему буџета локалне власти као ни Фискалну 
стратегију за 2019. годину  и пројекција за 2020. и 2021. годину. Горе наведено упуство 
је примљено и заведено на писарници Општинске управе Црна Трава 08.11.2018. 
године. Без обзира на то, припрема и доношење одлуке о буџету за 2019. годину је 
извршена поштујући буџетски календар прописан Закон о буџетском систему. 

Достигнуте динамичне стопе привредног раста и уравнотежене јавне финансије, 
уз успостављену силазну трајекторију јавног дуга и ниску и стабилну инфлацију, чине 
здраве фундаменте за даља унапређења свих макроекономских токова, која ће као 
крајњи резултат имати смањење незапослености и подизање животног стандарда 
становништва. Привредна активност током 2018. године бележи снажан раст, ношен 
интензивираном инвестиционом активношћу и већом личном потрошњом 
домаћинстава, што кореспондира са значајним растом грађевинарства и услужног 
сектора посматрано са производне стране БДП, који су праћени постојаним повећањем 
обима индустријске производње и далеко бољом пољопривредном годином од 
прошлогодишње. Развојни карактер буџета за 2018. годину, у коме је фискални 
простор приоритетно усмераван у правцу капиталних расхода, резултирао је убрзањем 
инвестиционих активности државе. Поред тога, фокусирањем реформских мера на 
уклањање баријера расту, подизањем ефикасности државне администрације, уз 
стабилне и предвидиве монетарне токове, креиран је привредни амбијент 
афирмативног дејства на инвестиције приватног сектора. Повећање пензија и плата у 
јавном сектору спроведено је уз строги принцип фискалне одрживости и дозирано са 
циљем стимулативног дејства на домаћи производни и услужни сектор. Oве интенције 
подржане су повећањем минималне цене рада, чиме се обезбеђује смањење социјалног 
јаза и праведнија дистрибуција раста, и то без додатног оптерећења привреде, што је 
постигнуто повећањем неопорезивог дела зараде.  

Напори креатора економске политике усмерени су на интензивирање 
реформских процеса, како би се обезбедио континуитет побољшања привредног 
амбијента, напретка на међународним листама конкурентности и даљег подизања 
кредитног рејтинга земље. Оваква орјентација потпора је успостављеном моделу раста 
заснованом на инвестицијама и извозу, као једином здравом и одрживом моделу у 
средњем и дугом року.  
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У првој половини 2018. године забележена је реална стопа привредног раста од 
4,9%.  

Првобитна пројекција привредног раста за 2018. годину ревидирана је навише 
са 3,5% на 4,2%, на бази регистрованих кретања у првој половини године, 
успостављених трендова кључних варијабли и краткорочних макроекономских 
индикатора. Очекује се да ће инвестиције, уз личну потрошњу, задржати улогу носица 
раста посматрано са расходне стране, односно да ће главни извор раста са производне 
стране бити услужни сектор уз значајан допринос грађевинарства и пољопривреде. 
Извоз ће остварити двоцифрену стопу раста, али ће услед сировинске зависности 
привреде бити праћен повећањем увоза, што ће за последицу имати негативан 
допринос нето извоза на стопу привредног раста.  

Узимајући у обзир историјске податке и текуће индикаторе, успостављене 
макроекономске токове, остварене и започете реформе, предузете мере фискалне 
политике и спровођење јавних радова, уз посебан осврт на идентификована успоравања 
у међународном окружењу и могућност активирања екстерних ризика, задржана је 
пројекција привредног раста за 2019. годину од 3,5% мг.  
Након рапидног смањења стопе незапослености у последњих пет година, побољшања 
на тржишту рада се настављају, како у погледу раста броја запослених тако и у погледу 
раста зарада.  

Очекује се преливање остварених позитивних кретања у реалном сектору на 
тржиште рада у кратком року, потпомогнуто растом СДИ и предузетим мерама у 
правцу растерећења привреде, што ће резултирати даљим растом броја запослених и 
приближавањем незапослености једноцифреној стопи.  

Као резултат ниских инфлаторних притисака, инфлација се од почетка године 
налази на ниском нивоу и у септембру наставља кретање унутар циљаног коридора 
НБС. 

Према пројекцији НБС, очекује се да ће кретање међугодишње инфлације у 
наредне две године бити у границама циља. До краја 2019. године инфлација ће се 
кретати испод централне вредности циља, с тим да ће јој се привремено приближити у 
првим месецима наредне године због ефекта ниске базе с почетка 2018. године. Овакво 
кретање инфлације у средњем року доминантно ће бити детерминисано растом 
агрегатне тражње и постепеним слабљењем дезинфлаторних притисака по основу 
апрецијације динара у претходном периоду. Трошкови производње хране ће у кратком 
року деловати дезинфлаторно, док ће регулисане цене деловати у супротном смеру. 
Главни дезинфлаторни утицај у наредној години доћи ће од високе базе код цена воћа 
и поврћа и нафтних деривата. Неизвесност у погледу остварења пројекције инфлације 
односи се пре свега на кретања на међународном робном и финансијском тржишту, а у 
одређеној мери и на раст регулисаних цена.  

Спољнотрговинска размена је након погоршања у 2017. години стабилизована 
током 2018, a у 2019. години се очекује благо побољшање платнобилансих кретања.  

Фискална кретања током 2018. године су боља од планираних. На крају августа 
2018. године суфицит на нивоу опште државе износио је 41,1 млрд динара, док је на 
нивоу републичког буџета након девет месеци остварен суфицит у износу од 36,8 млрд 
динара. Према досадашњим кретањима фискалних агрегата процењујемо да ће се 2018. 
година завршити са позитивним фискалним резултатом, како на нивоу опште државе, 
тако и на нивоу републичког буџета.  

Кључни допринос бољем резултату је на приходној страни. Боље остварење у 
односу на план очекује се, у највећој мери, код доприноса и пореза на зараде, пореза на 
добит и непореских прихода. Извршење расхода у овој години биће на нивоу плана. 
Највеће одступање наниже у односу на планирани износ забележиће расходи за камате, 
због пада просечних каматних стопа и јачања домаће валуте. Капитални издаци су 
расходна категорија која бележи најзначајније извршење преко плана. 
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У циљу припреме и израде нацрта Одлуке о буџету општине Црна Трава за 
2019. годину, надлежна стручна служба Општинске управе општине Црна Трава је у 
доствила своје Упутство директним и индиректним буџетским корисницима у коме су 
дефинисани основни правци у погледу планиране политике локалне власти, процене 
прихода и примања и расхода и издатака буџета локалне власти, и рокови за њихово 
достављање. Упутство за припрему финансијских планова засновано је на параметрима 
са којима је стручна служба располагала. Сви корисници су у складу са буџетским 
календаром доставили своје финансијске планове. 

 
Министарство финансија је доставило Упутство за припрему Одлука о буџету 

08.11.2018. године са смерницама за планирање буџетских расхода. Главно ограничење 
односи се на начин планирања запослених и масе средства за плате. 

 
На основу достављених предлога финансијских планова корисника средстава 

локалне власти, а сагласно одредбама члана 31. Закона, који се односи на календар 
буџета локалне власти, од стране стручних служби припремљен је нацрт Одлуке о 
буџету општине Црна Трава за 2019. годину. 
            При утврђивању предлога Одлуке поступило се у складу са  одредбама члана 
36а. Закона о буџетском систему, односно Упутству за припрему Одлуке о буџету 
локалне власти за 2019. годину и пројекцији за 2020. и 2021. годину, донетом од стране 
Министарства финансија од 08.11.2018. године. 
  
 Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2019. годину, сагласно 
одредбама члана 28, 29. и 30. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. 
закон, 103/15 и 99/16), садржи општи, посебан део и посебне одредбе. 
  
 

І ОПШТИ ДЕО 
 
 Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2019. годину урађен је у 
складу са смерницама из Упутства и исказана је програмски, а садржи  рачун примања 
и прихода, расхода и издатака, укупне расходе исказане по функционалној 
класификацији, преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године 
и преглед расхода по програмима. 
 Планирана средства у предлогу Одлуке о општине Црна Трава за 2019. годину, 
заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 
усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. 
изн.), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања 
по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом. 
          Укупни приходи и примања у предлогу Одлуке утврђени су у износу од 
169.570.000,00 динара, док су укупни расходи и издаци утврђени у износу од 
199.570.000,00 динара, чиме је планиран буџетски дефицит у износу од  30.000.000,00 
динара. 
 Укупан фискални дефицит у износу од 30.000.000,00 динара биће покривен 
неутрошеним средствима из 2018. године. Резултат оствареног дефицита је 
инвестициона активност општине Црна Трава у 2018. години, а која је усмерена и на 
2019. годину. Овом Одлуком о буџету планирана су и средства која општина Црна 
Трава очекује од Буџета Републике Србије као средства текуће буџетске резерве. 
Очекивана средства су око 20.000.000,00 динара. Средства ће се користити за пројекте 
од заначаја за општину Црна Трава. 
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 Приоритетна улагања у капиталне пројекте из буџета општине Црна Трава за 
2017. годину планирана су са 12.000.000,00 динара, исказана у члану 4. предлога 
Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу прописаних образаца из Упутства  6. 
који су дати прилогу ове Одлуке и представљају њен саставни део.    
  
 Буџетски приходи и примања и расходи и издаци 
 
             ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 
 Буџетски приходи и примања општине Црна Трава за 2019. годину планирани 
су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о 
финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар-
новембар 2017. године), при чему су се имале у виду и измене и допуне одредаба 
Закона о порезима на имовину, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о порезу 
на добит правних лица.  
 Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Црна Трава, тј. 
њиховом пројекцијом за 2019. годину, утврђени су укупни приходи и примања у 
износу од 169.570.000,00 динара, што у односу на Одлуку о буџету општине Црна 
Трава за 2018. годину чини смањење за 1.050.000,00 динара. 
 У структури планираних прихода и примања буџета општине Црна Трава за 
2019. годину, највеће учешће имају трансфери са 54,08% или 91.700.000,00 динара, док 
остатак од 77.870.000,00 динара или 45,92% чине остали приходи буџета (порез на 
доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и 
други порези, као и пренета неутрошена средства из 2018. године). У структури 
трансфера 89.200.000,00 чини ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа 
општине у складу са чланом 32. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину 
(„Службени гласник РС”, број 99/16), док 2.500.000,00 динара чини планиран наменски 
трансфер од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Републике Србије за пројекте у области социјалне заштите, а по основу Уредбе о 
наменским трансферима у области социјалне заштите („Сл. гласник РС“ бр. 18/16).   
 Планирање прихода у буџету за 2019. годину вршено је реално, поштујући, пре 
свега њихово остварење у 2018. години, али и одредбе Упутства за припрему одлука у 
буџету локалне власти у делу, да се њихово увећање може извршити највише до 6,9% 
колико износи пројектовани номинални раст БПД у 2019. години.  
   
 
КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
 
  Предлогом Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2019. годину утврђени су 
укупни расходи и издаци у износу од 199.570.000,00 динара, од чега се на текуће 
расходе односи 147.360.000,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 
52.210.000,00 динара. 
 У структури укупних расхода и издатака издаци и расходи по основу 
капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна 
средства) учествују у укупном износу од 12.000.000,00, што чини 6,02% планираних 
расхода. 
 Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз 
запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 
37.437.000,00 динара, што чини 18,76%, куповину роба и услуга (стални трошкови, 
трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и 
одржавање и материјал) у износу од 57.310.000,00 динара или 28,92%, трансфери 
нижем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) у износу од 
19.556.000,000 динара или 9,80%. 
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 Поступајући у складу са  правилима за усклађивање плата у јавном сектору, а 
датим у Упутству за припрему у делу који се односи на планирање масе за плате 
запослених у 2019. годину Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и 
пројекцијама за 2020. и 2021. годину, планирана је маса средстава за исплату дванаест 
месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти у 2018. 
години увећану за 7% у органима и службама локалне власти и месним заједницама, 
предшколским установама увећану за 7% и осталим јавним службама увећану за 7%. 
 Укупно средства за исплату дванаест месечних плата запосленим који се 
финансирају из средстава буџета општине Црна Трава у 2018. години планирају се у 
износу од 35.288.000,00 динара (економска класификација 411 и 412) и приказана су у 
следећој табели (табела 1.): 
     
 ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2017. годину 
      
     Tабела 1.  

Ред. 
бр. 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне 

власти 

Маса средстава за плате  
планирана за 2018. годину 

Маса средстава за плате 
планирана за 2019. годину 

Буџетска 
средства  

Остали 
извори 

Буџетска 
средства  

Остали 
извори 

1 2 3 4 5 6 

1 
Органи и организације локалне 
власти 25,593,500   27,577,000   

2 Установе културе 1,745,000   1,821,000   

3 

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

        
4 Месне заједнице 

680,500   730,000   

5 
Дирекције основане од стране 
локалне власти         

6 Предшколске установе 4,961,000   5,160,000   

7 

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

8 
Остали индиректни корисници 
буџета (навести називе)                                                                                                      

        
            

9 
Укупно за све кориснике 
буџетских средстава  32,980,000 0 35,288,000 0 

 
 У нормативном делу општег дела Одлуке утврђени су директни буџетски 
корисници, начин коришћења средстава непосредно у зависности од остварених 
прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских средстава у току буџетске 
године, наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, као и непосредна одговорност 
руководилаца директних и индиректних буџетских корисника за закониту, наменску и 
економичну употребу буџетских средстава.  
 У складу са Законом о јавном дугу и Законом о буџетском систему, овом 
Одлуком (члан 24.) је предложено да се привремено расположива средства на 
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консолидованом рачуну Трезора општине Црна Трава могу пласирати на тржиште 
капитала под условом да се обезбеди ликвидност укупних средстава која се налазе на 
консолидованом рачуну Трезора општине Црна Трава. Треба имати у виду  и чињеницу 
да је изменама и допунама Закона о буџетском систему повећан број корисника јавних 
средстава укључивањем у консолидовани рачун трезора општине Црна Трава за 
средства која се трансферишу осталим корисницима јавних средстава (дотације и 
субвенције). 
 
 
 ІІ ПОСЕБАН ДЕО 
 
 У одредбама (члана 16.) посебног дела Одлуке, сврстани су директни и 
индиректни буџетски корисници који ће се финансирати сагласно Одлуци средствима 
буџета општине Црна Трава, а према организационој, функционалној и економској 
класификацији. 
 У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 и др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), у предлогу Одлуке о буџету општине Црна 
Трава за 2019. годину буџетски корисници су сврстани у 4 раздела и 4 глава. 
 Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су 
у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 
2019. годину и износе 199.570.000,00 динара. 
 Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, као и потребу за 
рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава 
из буџета за буџетске кориснике задовољио је свим поднетим захтевима, јер су се 
корисници буџета водили утврђеним лимитима из упутства локалног органа за 
финансије. 
 При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из 
Закона, приоритет су имали расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и 
социјалних доприноса на терет послодавца, накнада по основу права из колективних 
уговора (јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне услуге, 
трошкови електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе 
буџетских корисника из своје надлежности. 
 Обим средстава за плате и социјалне доприносе на терет послодавца код свих 
буџетских корисника планиран је сагласно Упутству за припрему Одлуке о буџету 
локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, а који се заснива  
на Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник 
РС”, број 116/14) и утврђивању максималног броја запослених на неодређено време на 
основу члана 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15) у систему аутономне покрајине и 
локалне самоуправе.  
            На основу Одлуке Владе Републике Србије 05 број 112-13018-2015-1 од 
02.12.2015. године о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 
систему локалне самоуправе за 2017. годину утврђен је максималан број запослених на 
неодређено време од 50, док број запослених на одређено време може бити 10 у складу 
са чланом 10. став 2.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15).  

Сагласност на повећање броја запослених у току 2019. године на неодређено 
време у јединицама локалне самоуправе које имају мањи број запослених на 
неодређено време од максималног броја, даје Влада РС на предлог Министарства 
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финансија у складу са одредбама члана 27е. став 34. и 35. Закона о изменама и 
допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17). Забрана запошљавања продужена је за целу буџетску 2019. године, 
најновијим изменама наведеног закона усвојеног на седници Скупштине Републике 
Србије. 
            Полазећи од постојећег броја запослених на неодређено и одређено време, као и 
од расположивих средстава за плате, планиран број запослених по корисницима  
исказан је у следећој табели (табела бр.2.) 

 

 
 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ  
     
    Табела 2. 
Ред.бр. 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти 

Број 
запослених на 

неодређено 
време 

Број 
запослених на 

одређено 
време 

Укупан број 
запослених 

1 2 3 4 5(3+4) 

1 Органи и организације локалне власти 23 7 30 
        Изабрана лица   3 3 
        Постављена лица    3 3 
        Запослени 23 1 24 
2 Установе културе                                                                                                             1 1 2 

3 

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

4 Месне заједнице   1  1 

5 
Дирекције основане од стране локалне 
власти     0 

6 Предшколске установе 4 3 7 

7 

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

8 

Укупно за све кориснике буџетa који 
се финансирају на са економских 
класификација 411 и 412 28 12 40 

 
  Пријем запослених на неодређено време вршиће се у складу са Законом у 2019. 
години по добијању сагласности од стране Владе РС и уз поштовање укупно планиране 
масе средстава за исплату плата запослених који се финансирају из буџета општине 
Црна Трава у складу са Законом.   
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Планирани расходи и издаци из средстава буџета за 2019. годину представљају реалне 
могућности општине Црна Трава за наредну буџетску годину. 
 
        Раздео 1 – Скупштина општине, Програм 2101, Програм 16 – 
Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – 
Функционисање скупштине 
 
      У складу са финансијским планом заводни број 402-16/2018-04 од 31.08.2018. 
године и 402-40/2018-04 од 16.11.2018. године – Измена финансијског плана због 
усклађивања плата према Упутству за припрему у делу који се односи на планирање 
масе за плате запослених у 2019. годину Одлуке о буџету локалне власти за 2019. 
годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, који је саставни део ове одлуке и 
упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање Скупштине 
општине Црна Трава, као органа, у 2019. години износе 5.754.000,00 динара. 
         Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца 
(економска класификација 411, 412) за секретара Скупштине општине као постављеног 
лица на период од 4 године планирана су у износу од 1.384.000,00 динара.  
 У складу са Одлуком о накнадама за рад и путним трошковима одборника, 
шефова, одборничких група у Скупштини општине Црна Трава, обавезе по основу 
функционалног додатка председника Скупштине општине Црна Трава и његовог 
заменика, накнада за рад одборника и шефова одборничких група, дневнице за 
присуствовање седницама и Скупштинских комисија планирана су у износу од 
4.000.000,00 динара на економској класификацији 423 – Услуге по уговору. 
 Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска 
класификација 422) планирани су у износу од 50.000,00 динара. 
 На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 200.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 

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

 
Укупно планирана средства у оквиру Раздела 1. износе 5.754.000,00 динара. 

 
            Раздео 2 – Председник општине, Програм 2101, Програм 16 – Политички 
систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање 
извршних органа 
 
 У складу са финансијским планом, заводни број 402-18/2018-04 од 31.08.2018. 
године и 402-41/2018-04 од 16.11.2018. године – Измена финансијског плана због 
усклађивања плата према Упутству за припрему у делу који се односи на планирање 
масе за плате запослених у 2019. годину Одлуке о буџету локалне власти за 2019. 
годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, који је саставни део ове одлуке и 
упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање 
Председника општине као извршног органа планирани су расходи у укупном износу од 
5.306.000,00 динара. 
 Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца, 
(економска класификација 411, 412) планирана су за Председника општине као 
изабраног лица у износу од 4.286.000,00 динара, као и за заменика и помоћника 
председника општине. 
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 Расходи по основу накнаде трошкова за запослене (економска класификација 
415) планирани су у износу од 160.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова 
путовања заменика председника општине на посао и са посла. 

Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска 
класификација 422) планирани су у износу од 90.000,00 динара.  
 Расходи по основу услуга по уговору (економска класификација 423 – Услуге по 
уговору) планирана су у износу од 250.000,00 динара.   
 На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 520.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 

 
Укупно планирана средства у оквиру Раздела 2. износе 5.306.000,00 динара. 

 
Раздео 3 – Општинско веће, Програм 2101, Програм 16 – Политички систем 

локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање извршних 
органа 

 
У складу са финансијским планом, заводни број 402-17/2018-04 од 31.08.2018. 

године и 402-42/2018-04 од 16.11.2018. године – Измена финансијског плана због 
усклађивања плата према Упутству за припрему у делу који се односи на планирање 
масе за плате запослених у 2019. годину Одлуке о буџету локалне власти за 2019. 
годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, који је саставни део ове одлуке и 
упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање 
Општинског већа као извршног органа планирани су расходи у укупном износу од 
2.804.000,00 динара. 
 Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца, 
(економска класификација 411, 412) планирана су за члана општинског већа на сталном 
раду као изабраног лица у износу од 845.000,00 динара. 

Расходи по основу накнаде трошкова за запослене (економска класификација 
415) планирани су у износу од 30.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова 
путовања члана општинског већа на сталном раду на посао и са посла у току периода 
када нема организованог саобраћаја на релацији Градска – Црна Трава и обратно. 

У складу са Одлуком о накнадама за рад и путним трошковима чланова 
Општинског већа планирана су средства за обавезе по основу накнада за рад чланова 
Општинског већа, дневнице за присуствовање седницама Општинског већа, путни 
трошкови чланова већа у износу од 1.800.000,00 динара на економској класификацији 
423 – Услуге по уговору. 

Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска 
класификација 422) планирани су у износу од 30.000,00 динара. 

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

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 3. износе 2.804.000,00 динара 
 
       Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0602, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 
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 У складу са финансијским планом, заводни број 402-19/2018-04 од 31.08.2018. 
године и 402-43/2018-04 од 16.11.2018. године – Измена финансијског плана због 
усклађивања плата према Упутству за припрему у делу који се односи на планирање 
масе за плате запослених у 2019. годину Одлуке о буџету локалне власти за 2019. 
годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, који је саставни део ове одлуке и 
упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање Општинске 
управе као извршног органа планирани су расходи у укупном износу од 43.977.000,00 
динара – функционална класификација 130. 

 За постављена и запослена лица у Општинској управи по основу плата, 
социјалних доприноса, превоза на посао, јубиларне награде и социјална давања 
(економска класификација 410000 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 
22.142.000,00 динара.  
 С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се 
у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел. енергија и сл.), као и 
других расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне 
и мобилне телефоније, услуге поште, осигурања возила опреме и запослених и др. 
(економска класификација 421000 – Стални трошкови) планирани су у износу од 
4.500.000,00 динара. У оквиру ове апропријације планирана су средства за сталне 
трошкове и Скупштине општине Црна Трава, Председника општине и Општинског 
већа општине Црна Трава. 
 По основу службених путовања, дневница у земљи, смештаја и осталих 
трошкова на службеном путу за потребе запослених у Општинској управи (економска 
класификација 422000 – Трошкови путовања) планирани су расходи у износу од 
300.000,00 динара. 
 За обавезе по основу услуга израде разних врста пројекта – техничке 
документације, за одржавање софтвера, одржавање рачунара, котизација (стручна 
саветовања и стручне испите), објављивање тендера и информативних огласа, услуга 
вештачења, накнада члановима комисије остале стручне услуге (комисије за технички 
преглед), услуге по уговору о делу за ангажована лица за обављање послова ван 
делатности Општинске управе, за ангажовање лица по основу уговора о привременим 
и повременим пословима због повећања обима посла, трошкови репрезентације услуге 
физичког обезбеђења објеката (економска класификација 423 – Услуге по уговору) 
планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара. У оквиру ове економске 
класификације планирана су и средства за реализацију Плана стручаног усавршавања 
запослених у општинској управи у износу од 800.000,00 динара. 
 За расходе по основу специјализованих услуга планирана су средства у износу 
од 600.000,00 динара (економска класификација 424 – Специјализоване услуге). 
 По основу занатских радова (зидарски, столарски, молерски, радови на 
водоводу и канализацији и др.) поправке саобраћајних возила, рачунарске и 
електронске опреме и остало (економска  класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање) планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за објекте и опрему 
коју користе органи општине Црна Трава. 
 За потребе рада запослених у Општинској управи за набавку канцеларијског 
материјала, тонера, стручне литературе за редовне потребе запослених, гориво (бензин, 
дизел и течни гас), средства за одржавање хигијене и остали материјал за посебне 
намене (економска класификација 426 – Материјал) планирана су средства у износу од 
2.000.000,00 динара. 
 У оквиру економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара, 
од чега се 1.000.000,00 динара односи на учешће општине у пројектима које имају 
развојни карактер, а односе се пре свега на донаторске програме. Планиран износ од 
1.200.000,00 динара односи се на субвенције усмерене на подршку привреди. Додела 
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субвенција по овом основу подразумева израду посебног програма субвенција са низом 
пратећеих аката у циљу спровођења истог.  
 На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 1.600.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 

У оквиру економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама 
и удружењима планирана су средства у износу од 435.000,00 динара. Наведена 
средства планирана су као дотација Историјском архиву из Лесковца на основу одлуке 
о поверавању послова архивирања Скупштине општине Црна Трава у износу од 
120.000,00 на годишњем нивоу, политичким партијама за редован рад у износу од 
70.000,00 динара, Сталној конференцији градова и општина на име годишње чланарине 
у износу од 60.000,00 динара, као и трошкова према Центру за развој јабланичког и 
пчињског округа у износу од 171.000,00 динара.   
 По основу обавеза за регистрацију службених возила (основно и каско 
осигурање за луксузна службена возила), административних такси (економска 
класификација 482 – Порези, обавезе, такси и казне) планирана су средства у износу од 
400.000,00 динара. 
 На економској класификацији 484 – Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементраних непогода или других природних узрока планирана су 
средства у износу од 500.000,00 динара. Наведена средства ће се користити на основу 
одлуке Општинског већа, а на име једнократне новчане помоћи грађанима и привреди 
у отклањању последица елементарних непогода или других природних узрока. 
 На економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету 
од стране државних органа планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. 
Наведена средства ће се користити за повреде или штете нанете од стране државних 
органа грађанима или привреди које су настале у непредвидим околностима, као и код 
уједа паса луталица и слично. 

Средства за набавку машине и опреме планирана су на економској 
класификацији 512 – Машина и опрема у износу од 1.500.000,00 динара. Наведена 
средстава користиће се за набавку потребене опреме у току године, а за коју постоји 
потреба набавке, као што су рачунари, перферије, канцеларијски намештај и др. 
потребна опрема. 
 У оквиру овог раздела планирана су и средства за реализацију пројекта Савета 
за родну равноправност у складу са одредбама Закона о буџетском систему за 
постепено увођење родноодговорног буџетирања до 2020. године. Пројектом је 
предвиђено подизање свести грађана општине Црна Трава и представника власти о 
родноодговорном партиципирању у доношењу аката из делокруга скупштине општине, 
општинског већа и општинске управе.    

У складу са унифорном програмском структуром у оквиру програма 15. – 
Опште услуге локалне самоуправе постоје посебно дефинисане програмске активности 
које се односе на текућу и сталну буџетску резерву. У складу са тим, а у оквиру 
постојећег програма разликујемо две програмске активности, са функционалном 
класификацијом 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, и то: 

1. Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва. За наведену активност 
планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а све у складу са чланом 
69. Закона о буџетском систему, и 

2. Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва. За наведену активност 
планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а све у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему. 
Намена ових средстава је искључива у случајевима предвиђених законом, а 

користе се на основу одлуке Општинског већа. 
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 У оквиру овог раздела планирана је и посебна програмска активност која се 
односи на управљање у ванредним ситуацијама – 0004, функционална класификација 
220 – Цивилна одбрана. Намена ових средстава је за изградњу превентивног система 
заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогда, као и 
отклањање насталих последица услед напред наведених оклоности. За наведену намену 
планирана су укупна средства у износу од 2.200.000,00 динара. 

У оквиру овог програма планирана су и средства за рад општинског јавног 
правобраниоца, Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво, 
функционална класификација 330 – Судови у износу од 1.200.000,00 динара на 
економској класификацији 423 – Услуге по уговору. Општина Црна Трава нема своје 
правобранилаштво из више оправданих разлога па је због тога закључен уговор о 
суфинансирању рада Службе општинског јавног правобранилаштва општине 
Власотинце са општином Власотинце којим се Служба општинског јавног 
правобранилаштва општине Власотинце обавезује да заступа интерсе општине Црна 
Трава. Уговором о суфинансирању предвиђено је да општина Црна Трава финансира ¼ 
зараде запослених у служби и 10.000,00 динара на име материјалних трошкова 
месечно. 

У оквиру овог програма планирана су и средства на функционалној 
класификацији 470 – Остале делатности, Програмска активност 0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина за реализацију пројекта који су од општег 
интереса за општину Црна Трава. 
 Наведена средства биће додељивана искључиво по основу јавног конкурса за 
суфунансирање програма и пројекта од општег интереса на територији општине Црна 
Трава за 2018. годину, а који ће спроводити надлежна служба Општинске управе, а на 
основу Правилника који регулише доделу средстава из буџета општине Црна Трава за 
ове намене. 

Средства у износу од 1.300.000,00 динара планирана су на економској 
класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима. 
 

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0901, Програм 11 – Социјална и 
дечија заштита, Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други 
облици помоћи, Прогамска активност 0003 – Дневне услуге у заједници и 
Програмска активност 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста 

 
У оквиру овог програма планиране су три програмске активности.  
 
За програмску активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи 

планирана су средства у укупном износу од 7.526.000,00 динара на функционалној 
класификацији 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту. На  
економској класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти планирана су 
средства у износу од 3.756.000,00 динара. Средства наведене апрорпијације су 
намењена за материјалне трошкове Центра у Црној Трави и једнократне новчане 
помоћи, а у складу са усвојеним финансијским планом Центра за социјални рад 
општине Власотинце и Црна Трава, заводни број 402-11/2018-04 од 28.08.2018. године. 
 У оквиру исте програмске активности планирана су средства у износу од 
3.500.000,00 динара на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту, економској класификацији 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. Средства се односе на све накнаде за социјалну заштиту 
у складу са законом које се извршавају из буџета општине за 2019. годину, као и за 
финансирање стипендија за ученике техничке школе са домом ученика „Милентије 
Поповић“ у Црној Трави и стипендирање студената и ученика са територије општине 
Црна Трава. Додела стипендија вршиће се искључиво на основу спроведеног конкурса 
и закључења уговора о исплати стипендија. Висина и број стипендија одређиваће се у 
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складу са расположивим средствима буџета. Наведени износ апропијације планиран је 
финансијским планом Општинске управе општине Црна Трава. 

За програмску активност 0003 – Дневне услуге у заједници планирана су 
средства на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита некласификована на другом 
месту. Наведена средства планирана су помоћ у кући у оквиру финансијског плана 
Општинске управе. 

За програмску активност 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста 
планирана су средства у износу од 2.160.000,00 динара на функционалној 
класификацији 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економској 
класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима. Средства 
ове апропријације се односе на рад општинског црвеног крста (плате и други 
материјални трошкови радника црвеног крста), а у складу са усвојеним финансијским 
планом Црвеног крста Црна Трава, заводни број 402-10/2018-04 од 22.08.2018. године и 
402-38/2018-04 од 16.11.2018. године – Измена финансијског плана због усклађивања 
плата према Упутству за припрему у делу који се односи на планирање масе за плате 
запослених у 2019. годину Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и 
пројекцијама за 2020. и 2021. годину. 

  
Укупно планирана средства за Програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 

16.116.000,00 динара. 
 

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0101, Програм 5 – Пољопривреда и 
рурални развој 
  

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 4.300.000,00 динара 
на име реализације два пројекта које се односе на развој пољопривреде, и то: 

- Пројекат развоја пољопривреде на територији општине Црна Трава у износу 
од 4.000.000,00 динара, и  

- Пројекат вештачког осемењавања крава на територији општине Црна Трава 
у износу од 300.000,00 динара. 

Додела средства за субвенцију у области развоја пољопривреде вршиће се 
искључиво на основу програма субвенција којим ће се дефинисати критеријуми доделе 
истих. Реализација овог пројекта подразумева исплату једнократног новчаног износа 
на име субвенције регистрованом пољопривредном газдинству које се бави 
пољопривредом. 
 Додела средства за реализацију пројекта вештачког осемењавања крава на 
територији општине Црна Трава врши ће се на основу спроведеног конкурса и 
закљученог уговора са овлашћеном ветеринарском установом. Средства ће бити 
исплаћивана директно ветеринарској установи на основу достављене фактуре за 
извршене услуге. 

Средства су планира на функционалној класификацији 421 – Пољопривреда, 
економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама (мере и акције за стимулисање пољопривреде). 

 
Укупно планирана средства за овај програм износе 4.300.000,00 динара 

  
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0701, Програм 7 – Организација 

саобараћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 – 
Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 
У оквиру Програмске активности 0002 – Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре планирана су средства на функционалној класификацији 451 – 
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Друмски саобраћај у износу од 47.100.000,00 динара, и то на: економској 
класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање 11.000.000,00 динара,  451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 800.000,00 динара и 
на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 
34.100.000,00 динара. Намена средстава на економској класификацији 425 – Текуће 
поправке и одржавање у износу од 2.000.000,00 динара односи се на услуге које су 
поверене локалном јавном предузећу „Вилин Луг“ у области одржавања локалне путне 
инфраструктуре. На  економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање 
опредељена су средства за редовно и зимско одржавање општинских и 
некатегорисаних путева. На овој позицији планирана су и средства за зимско 
одржавање за 2018. и 2019. годину, а која су опредељена по буџету за 2018. годину. То 
значи да су то обавезе преузете у 2018. године, а њихова реализација вршиће се до како 
до краја 2018. године, тако и у 2019. години, док траје период зимског одржавања. На 
овој апропријацији планирана су средства и радовно одржавање општинских и 
некатегорисаних путева у 2018. години. На економској класификацији 511 – Зграде и 
грађевински објекти планирана су средства за рехабилитацију општинских путева, а на 
основу програма које ће израдити јавно предузећа. У зависности од степена 
спремности пројеката биће и извршена реализација истих у току 2019. године. 
 Поред наведених програмских активности у оквиру овог програма планиран је и 
један пројекат, и то: 

- Пројекат 0701 – 04, Пројекат рехабилитације (асфлатирања) општинског пута од 
насеља Соколица до насеља Ливађе – II фаза. Средства су планирана на 
економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 
6.000.000,00 динара 
 
Укупно планирана средства за овај програм износе 51.900.000,00 динара. 
 
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 11021, Програм 2 – Комуналне 

делтаности, Програмска активност 0001 – Управљање/одржавање јавним 
осветљењем, Програмска активност 0002 – Одржавање јавних зеленила, 
Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
Програмска активност 0004 – Зоохигијена, Програмска активност 0005 – 
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца, Програмска активност 0006 – 
Одржавање гробаља и погребне услуге и Програмска активност 0008 – 
Управљање и снабдевање водом за пиће 

 
У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности планиране су 7 програмске 

активности које се односе на поверене послове локалном јавном предузећу „Вилин 
Луг“ од стране општине Црна Трава – Општинске управе. 

У оквиру Програмске активности 0001 – Управљање/одржавање јавним 
осветљењем планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по 
уговору у износу од 1.000.000,00 динара, на функционалној класификацији 640 – 
Улична расвета. Намена ових средстава је одржавање јавне расвете на територији 
општине Црна Трава у свим месним заједницама (замена старих сијалица новом лед 
расветом у складу са динамиком отказивања старих). Пренос средстава са ове 
апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране 
комуналног предузећа за извршене услуге. 

У оквиру Програмске активности 0002 – Одржавање јавних зеленила планирана 
су средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 
4000.000,00 динара, на функционалној класификацији 510 – Управљање отпадом. 
Намена ових средстава је одржавање јавних зеленила на територији општине Црна 
Трава у свим месним заједницама. Пренос средстава са ове апропијације врши се на 
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основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за 
извршене услуге. 

У оквиру Програмске активности 0003 – Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по 
уговору у износу од 400.000,00 динара, на функционалној класификацији 510 – 
Управљање отпадом. Намена ових средстава је одржавање чистоће на површинама 
јавне намене на територији општине Црна Трава у свим месним заједницама. Пренос 
средстава са ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева 
од стране комуналног предузећа за извршене услуге. 

У оквиру Програмске активности 0004 –  Зоохигијена планирана су средства на 
економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 200.000,00 
динара, на функционалној класификацији 560 – Заштита животне средине 
некласификована на другом месту. Намена ових средстава је реализација Програма 
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији oпштине 
Црна Трава. С обзиром да општина Црна Трава нема прихватилиште за напуштене псе 
и мачке, то ће реализација ове активности бити остварена закључивањем уговора са 
најближим прихватилиштем из окружења (Власотинце или нека друга општина). 

У оквиру Програмске активности 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење 
пијаца планирана су средства на економској класификацији 424 – Специјализоване 
услуге у износу од 300.000,00 динара и економској класификацији 451 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 200.000,00 динара, 
на функционалној класификацији 510 – Управљање отпадом. Намена ових средстава је 
уређивање и одржавање пијаца на територији општине Црна Трава у свим месним 
заједницама. Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно 
достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге. 

У оквиру Програмске активности 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге 
планирана су средства на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у 
износу од 300.000,00 динара, на функционалној класификацији 660 – Послови 
становања и заједнице некласификовани на другом месту. Намена ових средстава је 
одржавање и уређивање гробаља на територији општине Црна Трава у свим месним 
заједницама. Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно 
достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге. 

У оквиру Програмске активности 0008 – Управљање и снабдевање водом за 
пиће планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у 
износу од 1.000.000,00 динара и на економској класификацији 451 – Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 600.000,00 динара, на 
функционалној класификацији 630 – Водоснабдевање. Намена ових средстава је 
одржавање и санација водовода у Црној Трави и водовода у месним заједницама у 
којима због лоше материјалне ситуације грађани нису у могућности да самостално 
изврше санацију водовода, или као део учешћа општине у набавци одређеног 
водоводног и грађевинског материјала где су грађани покренули иницијативу за 
санацију, а недостаје им одређени део финансијских средстава. Пренос средстава са 
ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране 
комуналног предузећа за извршене услуге или субвенцију за куповину водоводног и 
грађевинског материјала. 

 
Укупно планирана средства за Програм 2 – Комуналне делатности износе 

4.300.000,00 динара. 
 
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0401, Програм 6 – Заштита животне 

средине, Програмска активност  0001 – Управљање заштитом животне средине и 
Програмска активност  0004 – Управљање отпадним водама 
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 У оквиру овог Програма 6 – Заштита животне средине планирана су средства за 
две програмске активности. 

У оквиру Програмске активности 0001 – Управљање заштитом животне средине 
планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара на функционалној 
класификацији 560 – Заштита животне средине, и то на економској класификацији 423 
– Услуге по уговору 600.000,00 динара и на економској класификацији 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.000.000,00 динара 
(средства за заштиту животне средине). Планирана средства од 1.000.000,00 динара су 
наменска и могу се користити једино према програму заштите животне средине. 
Планирана средства од 600.000,00 динара односне се на трошкове израде Програма 
заштите животне средине општине Црна Трава, а по уговору који је закључен 2018. 
године на основу спроведеног поступка јавне набавке. Разлог планирања ових 
средстава је због тога што постоји одређен степен кашњења у реализацији због, пре 
свега, великих обавеза запослених у Општинској управи и ограниченог броја стручних 
лица са друге стране. 

У оквиру Програмске активности 0004 – Управљање отпадним водама 
планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу 
од 600.000,00 динара и на економској класификацији 451 – Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 300.000,00 динара, на 
функционалној класификацији 560 – Заштита животне средине. Намена ових средстава 
је одржавање и санација канализационе мреже у Црној Трави као постројења за 
пречишћавање отпадних вода у Црној Трави. Пренос средстава са ове апропијације 
врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног 
предузећа за извршене услуге или субвенцију за куповину потребне опреме, 
канализационог и грађевинског материјала. Поред наведеног у оквиру овог програма 
на функционалној класификацији 560 – Заштита животне средине планиран је и један 
пројекат и то: 

- Пројекат 0401 – 01, Пројекат изградње канализационе мреже у насељу 
Штудгард – II фаза. Средства су планирана на економској класификацији 511 – 
Зграде и грађевински објекти у износу од 6.000.000,00 динара 
 
Укупно планирана средства за Програм 6 – Заштита животне средине износе 

8.500.000,00 динара. 
 

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1101, Програм 1 – Становање, 
урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 0001 – Просторно и 
урбанистичко планирање   
  
 У оквиру овог програма планирана је једна програмска активност која се односи 
на просторно и урбанистичко планирање на економској класификацији 423 – Услуге по 
уговору у износу од 6.000.000,00 динара на функционалној класификацији 620 – Развој 
заједнице. Наведена средства ове апропријације односе се на трошкове израде 
планских документа у оквиру просторног и урбанистичког планирања. Поред наведног, 
на овој апорпијацији планирана су средства за преузете обавезе по основу два уговора 
из 2018. године који се односе на израду Плана детаљне регулације са пројектом 
парцелације насеља „Штудград“ и израду Плана детаљне регулације са пројектом 
парцелације „Ваљавица“. У складу са динамиком плаћања одређена плаћања биће 
извршена у току 2019. године до износа уговорених вредности.  

Укупно планирана средства за Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно 
планирање износе 6.000.000,00 динара. 
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Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1801, Програм 12 – Здравствена 
заштита, Програмска активност  0001 – Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 
 
            У оквиру овог програма планирна је једна програмска активност и један 
пројекат. 

У складу са финансијским планом Дома здравља Власотинце, заводни број 402-
20/2018-04 од 31.08.2018. године, који је саставни део ове одлуке и упутством за 
припрему буџета укупно планирана средства за финансирање здравствене заштите у 
оквиру програма 12 – Здравствена заштита износе 6.000.000,00 динара на 
функционалној класификацији 740 – Здравство. 

За реализацију Програмске активности 0001 – Функционисање установа 
примарне здравствене заштите планирана су средства у износу од 1.600.000, динара, 
економској класификацији 4641 – Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања. Намена ових средстава је финансирање материјалних трошкова 
и набавке одређене опреме огранка дома здравља у Црној Трави са амбулантама у 
појединим месним заједницама.  

За реализацију пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва 
општине Црна Трава у 2019. години“ планирана су средства у износу од 4.400.000,00 
динара на економској класификацији 4641 – Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, функционална класификација 740 – Здравство. Пројектом је 
предвиђено пружање услуга пацијентима на нивоу вишем од норматива у складу са 
чланом 13. и 13а. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 107/2005, 
72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 
96/2015 и 106/2015), а у циљу превенција и раног откривања низа савремених болести 
друштава, као што су хипертензија, шећерна болест, депресија, карцином дебелог 
црева и друге болести, као и побољшање рада хитне медицинске службе на територији 
општине Црна Трава. 
  

Укупно планирана средства за Програм 12 – Здравствена заштита износе 
6.0000.000,00 динара. 

 
Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1301, Програм 14 – Развој спорта и 

омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима и Програмска активност 0005 – 
Спровођење омладинске политике 
 
 У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију пројеката и 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 
дефинисани чланом 137. Закона о спорту („Сл. Гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11 - др. 
закони), као и за спровођење омладинске политике. 
 Финансирање општег интереса у области спорта у 2018. години у општини Црна 
Трава вршиће се искључиво применом одредаба члана 138. наведеног закона и 
Правилника који регулише доделу средстава из буџета општине Црна Трава 
реализацијом Програмске активности 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима. Планирна средства за ову намену износе 
1.100.000,00 динара на економској класификацији 481 – Дотације невладиним 
организацијама и удружењима и функционалној класификацији 810 – Услуге 
рекреације и спорта. 
 За реализацију Програмске активности 0005 – Спровођење омладинске 
политике у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, 
на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и 
удружењима и функционалној класификацији 810 – Услуге рекреације и спорта. 



- 67 - 

Средства ће бити додељена по основу конкурса, а на основу Правилника који регулише 
доделу средства за пројекте и програме од општег интереса за општину Црна Трава. 

 
Укупно планирана средства за Програм 14 – Развој спорта и омладине износе 

1.900.000,00 динара. 
 

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1202, Програм 13 – Развој културе 
и информисања, Програмска активност 0003 – Унапређење система очувања и 
представљања културно – историјског наслеђа и Програмска активност 0004 – 
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 
 У оквиру Програмске активности 0003 – Унапређење система очувања и 
представљања културно – историјског наслеђа планирана су средства за реализацију 
програма цркве и верских организација на територији општине Црна Трава. 
Финансирање програма вршиће се искључиво у складу са чланом 44. Закона о црквама 
и верским организацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 36/06) и Правилника који регулише 
доделу средстава из буџета општине Црна Трава. Планирана средства за ову намену 
износе 1.000.000,00 динара на економској класификацији 481 – Дотације невладиним 
организацијама и удружењима, функционална класификација 860 – Рекреација, спорт, 
култура и вере, некласификоване на другом месту. 
 У оквиру Програмске активности 0004 – Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања планирана су средства за финансирање 
медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, 
који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању 
свих грађана Црне Траве; заштити и развоју људских права и демократије; слободном 
развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког 
стваралаштва; развоју образовања, укључујући медијску писменост као део образовног 
система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља 
људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских 
садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и 
садржајима из свих области живота, без дискриминације. 
 Средства ће додељивати искључиво применом члана 17. Закона о јавном 
информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15). Планирана средства за 
ову намену износе 450.000,00 динара на економској класификацији 423 – Услуге по 
уговору, функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања. 
  
 Укупно планирана средства за Програм 13 – Развој културе и информисања у 
оквиру Раздела 4 – Општинска управа износе 1.450.000,00 динара. 
 
 Раздео 4 – Општинска управа, Програм 2002, Програм 9 – Основно 
образовање, Програмска активност  0001 – Функционисање основних школа 
 
 У складу са финансијским планом Основне школе „Александар Стојановић“ 
Црна Трава, заводни број 402-12/2018-04 од 28.08.2018. године, који је саставни део ове 
одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање 
основног образовања и васпитања у оквиру програма 9 – Основно образовање износе 
4.900.000,00 динара на функционалној класификацији 912 – Основно образовање, 
економској класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти, а на основу 
усвојеног финансијског плана основне школе за 2019. годину и могућности буџета. 
Планирана средства намењена су за расходе за запослене (без плата запослених), а која 
се односе на расходе за превоз запослених, исплату јубиларних награда и помоћи у 
складу са Колективним уговором, затим расходи за коришћење роба и услуга 
економска класификација (42) односи се на сталне трошкове, набавке огрева (дрва за 
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матичну школу и истурена одељења на територији општине, расходи по основу 
службених путовања, превоза ученика и одржавања објеката и опреме и материјалних 
трошкова.  
 

Укупно планирана средства за Програм 9 – Основно образовање износе 
4.900.000,00 динара. 
 
 Раздео 4 – Општинска управа, Програм 2003, Програм 10 – Средње 
образовање, Програмска активност  0001 – Функционисање средњих школа 
 
      У складу са финансијским планом Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава, заводни број 402-15/2018-04 од 31.08.2018. године, 
који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана 
средства за финансирање средњег образовања и васпитања у оквиру програма 10 – 
Средње образовање износе 4.900.000,00 динара на функционалној класификацији 920 – 
Средње образовање, економској класификацији 463 – Трансфери другим нивоима 
власти, а на основу усвојеног финансијског плана основне школе за 2018. годину и 
могућности буџета. Планирана средства намењена су за расходе за запослене (без 
плата запослених), а која се односе на расходе за превоз запослених, исплату 
јубиларних награда и помоћи у складу са Колективним уговором, затим расходи за 
коришћење роба и услуга економска класификација (42) односи се на сталне трошкове, 
набавке огрева (дрва и угаљ), расходи по основу службених путовања, превоза ученика 
и одржавања објеката и опреме и материјалних трошкова. 
 

Укупно планирана средства за Програм 10 – Средње образовање износе 
4.900.000,00 динара. 
 

Раздео 4., Глава 4.01 Предшколска установа „Младост“, Програм 2001, 
Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, Програмска активност 0001 – 
Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања  
 
 У оквиру ове главе планирани су трошкови за рад Предшколске установе (у 
даљем тексту: ПУ) „Младост“ у Црној Трави. ПУ „Младост“ је установа из система 
предшколског образовања и васпитања основана од стране Скупштине општине Црна 
Трава. У складу са наведеним средства за њен рад се обезбеђују у буџету општине 
Црна Трава. 
 ПУ „Младост“ је доставила свој финансијски план, заводни број 402-9/2018-04 
од 20.08.2018. године и 402-41/2018-04 од 16.11.2018. године – Измена финансијског 
плана због усклађивања плата према Упутству за припрему у делу који се односи на 
планирање масе за плате запослених у 2019. годину Одлуке о буџету локалне власти за 
2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, који је усвојен и представља 
саставни део одлуке о буџету за 2019. годину.  
 Укупно планирани расходи и издаци ПУ „Младост“ – функционална 
класификација 911 – Предшколско образовање за 2018. годину износе 9.852.000,00 
динара из буџета општине. Планирани расходи обухватају и расходе по основу 
припремног предшколског програма, а који се финансирају из наменског трансфера од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Извршење ових расхода 
вршиће се преко рачуна извршења буџета општине Црна Трава, а на основу уредно 
достављених захтева од стране ПУ „Младост“. 
 Планирана средстава за исплату дванаест плата у 2019. години на економској 
класификацији 411 и 412 износе 5.160.000,00 динара. У складу са упутством за 
припрему одлука о буџету јединица локалне самоуправе извршено је усклађивање у 
прописаном проценту повећања. 
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На економској класификацији 413 – Накнаде у натури планирана су средства у 
износу од 40.000,00 динара, на економској класификацији 414 – Социјална давања 
запосленима планирана су средства у износу од 270.000,00 динара, на економској 
класификацији 415 – Накнада трошкова за запослене планирана су средства у износу 
од 450.000,00 динара и на економској класификацији 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.  
 С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се 
у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел. енергија и сл.), као и 
других расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне 
и мобилне телефоније, услуге поште, осигурања опреме и запослених и др. (економска 
класификација 421 – Стални трошкови) планирани су у износу од 797.000,00 динара. 
 Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 
170.000,00 динара. Услуге по уговору (економска класификација 423) планиране су у 
износу од 1.300.000,00 динара. Специјализоване услуге (економска класификација 424) 
планиране су у износу од 95.000,00 динара. Текуће поправке и одржавање (економска 
класификација 425) планиране су у износу од 255.000,00 динара. Материјал (економска 
класификација 426) планиран је у износу од 548.000,00 динара. На економској 
класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 
395.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 
и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, 
број 116/14). 

На нивоу економске класификације 48 планирана су средства за порезе, 
обавезне таксе и порезе, новчане казне и пенале по решењу судова (482 и 483) у износу 
62.000,00 динара. Набавка машина и опреме (економска класификација 512) планирана 
је износу од 210.000,00 динара. 
 

Раздео 4., Глава 4.02 Општинска библиотека „Сестре Стојановић“, , 
Програм 1201, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска 
активност 0001 – Функционисање локалних установа културе 
 
 У оквиру ове главе планирани су трошкови за рад Општинске библиотеке 
„Сестре Стојановић“ у Црној Трави. Оснивач библиотеке је Скупштина општине и у 
складу са тим средства за њен рад се обезбеђују у буџету општине Црна Трава. 
 Општинска библиотека „Сестре Стојановић“је доставила свој финансијски план, 
заводни број 402-13/2018-04 од 30.08.2018. године и 402-40/2018-04 од 16.11.2018. 
године – Измена финансијског плана због усклађивања плата према Упутству за 
припрему у делу који се односи на планирање масе за плате запослених у 2019. годину 
Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. 
годину, који је усвојен и представља саставни део одлуке о буџету за 2018. годину. 
 Укупно планирани расходи и издаци – функционална класификација 820 – 
Услуге културе за 2018. годину износе 4.110.000,00 динара из буџета општине и 
30.000,00 динара из сопствених прихода. У складу са упутством за припрему одлука о 
буџету јединица локалне самоуправе извршено је усклађивање у прописаном проценту 
повећања. 
 За запослена лица у библиотеци по основу плата, социјалних доприноса, 
социјална давања, награде запосленим и остали посебни расходи (економска 
класификација 41 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 1.821.000,00 
динара.  
 С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се 
у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел. енергија и сл.), као и 
других расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне 
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телефоније, услуге поште, осигурања опреме и запослених и др. (економска 
класификација 421 – Стални трошкови) планирани су у износу од 394.000,00 динара. 
 Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 
60.000,00 динара. Услуге по уговору (економска класификација 423) планиране су у 
износу од 980.000,00 динара. Намена планираних средстава на овој апропријацији 
поред редовних трошкова из ове групе, односе се и на трошкове ангажовања лица по 
основу привремних и повремених послова због повећаног обима посла. 
Специјализоване услуге (економска класификација 424) планиране су у износу од 
25.000,00 динара и односе се на трошкове ПП заштите објекта. Текуће поправке и 
одржавање (економска класификација 425) планиране су у износу од 160.000,00 
динара. Материјал (економска класификација 426) планиран је у износу од 55.000,00 
динара и 15.000,00 динара из осталих извора. На економској класификацији 465 – 
Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 185.000,00 динара и 
односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, 
број 116/14). 

Порези, обавезне таксе и казне (економска класификација 482) планирани су у 
износу од 10.000,00 динара. Набавка опреме, где спадају и књиге (економска 
класификација 512) планирана је износу од 400.000,00 динара из буџета општине и 
15.000,00 динара из осталих извора.  
  

Раздео 4., Глава 4.03, Туристичка организација општине Црна Трава, 
Програм 1502, Програм 4 – Развој туризма, Програмска активност 0002 –
Промоција туристичке понуде 
 
 У оквиру овог програма планирана су средства за рад туристичке организације 
на функционалној класификацији 473 – Туризам у укупном износу од 931.000,00 
динара. 
 Планирана средства у износу од 10.000,00 динара односе се на сталне трошкове 
(економска класификација 421), 11.000,00 динара односе се на трошкове путовања 
(економска класификација 422). На економској класификацији 423 – Услуге по уговору 
планирана су средства у износу од 800.000,00 динара. Наведена средства биће 
коришћена за финансирање редовних трошкова туристичке организације, али и за 
финансирање плате запослених, а након именовања директора организације. На 
економској класификацији 426 – Материјал планирана су средства у износи од 
110.000,00 динара. Намена ових средстава је финансирање набавка разног пропагадног 
материјала. 
 

Раздео 4., Глава 4.04, Месне заједнице, Програм 0602, Програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – Функационисање 
месних заједница 
          
 У оквиру овог програма планирана су средства за рад Месних заједница која се 
односе на обезбеђење оптималних услова за рад органа Месних заједница, текућег 
одржавања објеката домова културе, сеоских водовода и других приоритетних потреба. 
 Средства за ову главу су планирана у оквиру лимита из 2018. године, док ће се 
распоред средстава на поједине месне заједнице извршити на основу Статута општине 
Црна Трава и одлуке Општинског већа.    
 У оквиру ове главе планирана су средства за плате у Месној заједници „Мирко 
Сотировић“ у Црној Трави. Статутом Месне заједнице предвиђено је да секретар 
Савета буде плаћено лице са економских класификација (411 и 412). У складу са 
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наведеним извршено је планирање расхода за запослене у укупном износу од 
730.000,00 динара (економске класификације 411 и 412).  

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалане власти за 2018. 
годину и пројекција за 2019. и 2020. годину Министра финансија извршено је повећање 
зарада запослених за 7%. 
 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су средства у 
износу од 2.000.000,00 динара, а њихова намена односи се на, пре свега трошкове 
електричне енергије уличне расвете и просторија месних заједница на територији 
општине. 
 Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска 
класификација 422) планирани су у износу од 70.000,00 динара и односе се на 
трошкове путовања председника савета месних заједница у обаваљању послова од 
значаја за месне заједнице. 
 На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирана су средства у 
износу од 500.000,00 динара. Наведена средства користиће се за финансирање разних 
врста услуга у складу са потреба месних заједница. 

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су 
средства у износу од 70.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу 
плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). 
 У оквиру осталих трошкова 425 и 426 планирана су средства за рад свих 
осталих месних заједница на територији општине Црна Трава, а односе се на ситне 
интервенције на водоводним мрежама становника месних заједница и набавку 
водоводног и другог грађевинског материјала. 
 Укупно планирана средства за ову главу износе 4.370.000,00 динара. 
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 Уважавајући одредбе Закона о буџетском систему, Упутства Министарства 
финансија за припрему буџета јединица локалних самоуправа за 2019. годину и 
усвојених финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине 
Црна Трава за 2019. годину, као и могућности буџета по питању прихода и расхода, 
предлаже се Општинском већу општине Црна Трава, да усвоји предлог Одлуке о 
буџету општине за 2019. годину. 
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

 
Руководилац, 

Ватрослав Славковић, дипл. оец. 
 

 
Разлози за раније ступање на снагу Одлуке постоје због потребе реализације 

појединих програмских активности, а пре свега Просторно и урбанистичко планирање 
у оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање и Програмске 
активности 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у оквиру 
Програма 7 – Организација саобараћаја и саобраћајна инфрастурктура. 
 
  Процена финансијских средстава потребна за спровођење Одлуке 
 
 Сагласно одредбама члана 48. став 6. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 и др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), није потребно обезбедити додатна средства за 
спровођење Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2019. годину.    
 Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини општини Црна Трава да донесе 
Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2019. годину, како је то дато у предлогу 
Одлуке.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Славољуб Благојевић 

 
 


