
  
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

1
На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/2009 И 73/2010,101/2010,101/2011 ,93/2012,62/213 и 63/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 40. Статута општине Нова Варош 
("Службени лист општине Нова Варош» број: 10/2008 ), Скупштина општине Нова Варош,
на седници одржаној 02.04.2014.године, донела је

О Д Л У К У

О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА   ОПШТИНЕ  НОВА  ВАРОШ  ЗА  2014.  ГОДИНУ
I РЕБАЛАНС

I  ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Нова Варош мења се и гласи:
Приходи и примања , расходи и издаци буџета општине Нова Варош за 2014.
годину ( у даљем тексту: буџет), састоје се од:

ОПИС Износ у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје  нефинансијске имовине 648.837.000
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:  
буџетска средства 573.962.000
сопствени приходи  и остали извори 53.875.000
донације 20.000.000
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000.000

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 710.205.187
2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 543.242.000
текући буџетски расходи 469.482.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ

 НОВА ВАРОШ

БРОЈ  2. НОВА ВАРОШ, 7. АПРИЛ  2014. ГОДИНЕ
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расходи из сопствених прихода и д. извора 53.760.000
донације 20.000.000

2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 166.963.187
текући буџетски издаци 166.848.187
издаци из сопствених прихода и других извора 115.000
донације  
3. Буџетски суфицит/ дефицит -61.368.187

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) -
5. Укупан фискални суфицит/дефицит -61.368.187
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
1.Примања од продаје финансијске имовине -
2.Примања од задуживања 50.000.000
3.Издаци за отплату главнице дуга 0
4. Неутрошена средства из претходних година 11.368.187
3. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 61.368.187

 Економска класификација
Средства из 

буџета
1 2 3

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ   
I. УКУПНА ПРИМАЊА   
Текући приходи: 7 573.962.000
1. Порески приходи 71 287.200.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 173.200.000
1.2. Порез на добра и услуге 714 10.750.000
1.3. Остали порески приходи

712+713+716 103.250.000
2. Непорески приходи, од чега: 74 73.287.000
 - наплаћене камате 7411 1.500.000
- накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта,природних добара, обала и шумског и грађ. 
земљишта 7415 49.417.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 1.475.000
4. Продаја добра и услуга иновчане казне 742+743+744 14.370.000
5. Трансфери 733 212.000.000
6.Остали приходи 745 8.000.000
Капитални приходи - примања од продаје нефинансијске 
имовине 8 1.000.000
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ   
Текући расходи: 4 469.482.000

Страна 2
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1. Расходи за запослене 41 106.130.000
2. Коришћење услуга и роба 42 201.505.000
3. Отплата камата 44 4.105.000
4. Субвенције 45 16.100.000
5. Издаци за социјалну заштиту 47 14.950.000
6. Остали расходи и резерва 48+49 43.082.000
7. Текући трансфери 463+464 83.610.000
Капитални расходи 5 166.848.187
III . БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-
II) (7+8)-(4+5) -61.368.187
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
IV. Примања по основу отплате кредита и продаје  
финансијске имовине 92 0
V. Примања од задуживања 91 50.000.000
1. Примања од домаћих задуживања 911 50.000.000
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и 
пословних банака 9113+9114 50.000.000
1.2. Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119  
2. Примања од иностраног задуживања 912  
VI. Набавка финансијске имовине 62  
VII. Отплата главнице 61 0
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским 
институцијама и пословним банкама 6113+6114 0
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119  
2. Отплата главнице страним кредиторима   
VIII НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ 
ГОДИНА  11,368,186.80
 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VIII-VI-VII=-III)  61.368.187
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ 
ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ) (III+IV-VI) -61.368.187
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА 3 11.368.186,80

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2014.ГОДИНУ

Члан 2.
Буџетски дефицит  у износу од 61,368,186.80 динара планирано је да се обезбеди из кредита домаћих  
пословних банака и неутрошених средстава из претходних година.

Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2014. годину мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине Нова Варош за 2014 годину, расходи и издаци буџета општине, по основу 
продаје, односно набавке нефинансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени
 су у следећим износима 
и то:

Члан 4.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2014.ГОДИНУ 
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Конто НАЗИВ КОНТА Средства из 
буџета

Средства из осталих 
извора,04,06,07 УКУПНО

1 2 3   

321311

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК 
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА
11,368,186.80  11,368,186.80

711
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ    
711110 Порез на зараде 145.550.000,00  145.550.000,00

711120
Порез на приходе од самосталне 
делатности 10.000.000,00  10.000.000,00

711140

Порез на приходе од имовине 
(порез на земљиште, и порез на 
накнаду од пољопривреде и 
шумарства 6.000.000,00  6.000.000,00

711160
Порез на приходе од осигурања 
лица 100.000,00  100.000,00

711180 Самодопринос 50.000,00  50.000,00

711190

Порез на друге приходе (порез на 
приходе од профес. спортиста, 
стручњака, уговор о делу, 
привремени и повремени послови, 
управни надзори, одбори и други 
уговори о раду) 11.500.000,00  11.500.000,00

 УКУПНО 711: 173.200.000,00  173.200.000,00

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА    

712110 Порез на фонд зарада 300.000,00  300.000,00

 УКУПНО 712: 300.000,00  300.000,00

713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ    
713120 Порез на имовину 70.000.000,00  70.000.000,00
713310 Порез на наслеђе и поклоне 600.000,00  600.000,00
713420 Порез на капиталне трансакције 5.000.000,00  5.000.000,00

713610
Остали порези на доходак (порез на 
акције, на име и уделе и др..) 50.000,00  50.000,00

 УКУПНО 713: 75.650.000,00  75.650.000,00

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ    

714430
Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 50.000,00  50.000,00

714510 Порези на моторна возила 8.000.000,00  8.000.000,00

714540
Накнада за коришћење добара од 
општег интереса 200.000,00  200.000,00

714550 Боравишне таксе 1.000.000,00  1.000.000,00
714560 Општинске и градске накнаде 1.400.000,00  1.400.000,00

714570
Општинске и градске комуналне 
таксе 100.000,00  100.000,00

 УКУПНО 714: 10.750.000,00  10.750.000,00
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ    

716110
Комунална такса на истицање 
фирме 27.300.000,00  27.300.000,00

 УКУПНО 716: 27.300.000,00  27.300.000,00
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731
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 
ДРЖАВА    

731150
Текуће донације од иностраних 
држава у корист нивоа општине  20.000.000,00 20.000.000,00

731250

Капиталне донације од 
иностраних држава у корист 
нивоа општине   0,00

 УКУПНО 731: 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

733
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ    

733150
Текући трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа општине 200.000.000,00  200.000.000,00

733250

Капитални трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа 
општине 12.000.000,00  12.000.000,00

 УКУПНО 733: 212.000.000,00  212.000.000,00

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ    
741150 Камата на средства буџета општина 1.500.000,00  1.500.000,00

741510
Накнада за коришћење природних 
добара 500.000,00  500.000,00

741520
Накнада за коришћење  шумског и 
пољоп. земљишта 1.500.000,00  1.500.000,00

741530
Накнада за коришћење простора и 
грађевинског земљишта 47.417.000,00  47.417.000,00

    0,00
 УКУПНО 741: 50.917.000,00  50.917.000,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА    
742150 Приходи од продаје добара и услуга 100.000,00  100.000,00
742250 Такса у корист нивоа општине 5.000.000,00  5.000.000,00

742350
Приходи општинских органа од 
споредне продаје добара и услуга 200.000,00 47.617.000,00 47.817.000,00

742370

Приходи индиректних корисника 
буџета ЈЛС који се остварују 
додатним активностима 1.420.000,00   

 УКУПНО 742: 6.720.000,00 47.617.000,00 54.337.000,00

743
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ    

743320
Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 7.000.000,00  7.000.000,00

743350
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа општина 300.000,00  300.000,00

 УКУПНО 743: 7.300.000,00  7.300.000,00

744

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА    

744150

Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у 
корист нивоа општине 350.000,00  350.000,00

 УКУПНО744 350.000,00  350.000,00

745 ОСТАЛИ ПРИХОДИ    
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745150
Мешовити и неодређени приходи у 
корист нивоа општина 8.000.000,00 6.258.000,00 14.258.000,00

 УКУПНО 745: 8.000.000,00 6.258.000,00 14.258.000,00

770
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА    

771110
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 1.475.000,00  1.475.000,00

 УКУПНО 771: 1.475.000,00  1.475.000,00

811
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ    

811150

Примања од продаје 
непокретности у корист нивоа 
општине 1.000.000,00  1.000.000,00

 УКУПНО 811: 1.000.000,00  1.000.000,00

813

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА У КОРИСТ 
НИВОА ОПШТИНЕ    

813150

Примања од продаје осталих 
основних средстава у корист нивоа 
општине   0,00

 УКУПНО 813: 0,00  0,00

911
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА    

911450

Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи у 
корист нивоа општина 50.000.000,00  50.000.000,00

 УКУПНО 911. 50.000.000,00  50.000.000,00

 УКУПНИ ПРИХОДИ 636.330.186,80 73.875.000,00 710.205.186,80

Члан 5.

 Општина Нова Варош очекује у 2014. години средства из развојне помоћи 
Европске уније у износу од174.000 ЕУР-а односно  20.000.000  динара, уз обавезу 
обезбеђивања средстава у износу од 4.000.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат Средства ЕУ у 2014 Средства  за 
суфинансирање у 2014 у 
динарима

У еврима У динарима
ИПА фондови 174.000 20.000.000 4.000.000

 Средства за суфинансирање у 2014. години из става 1.овог члана утврђена су у 
Посебном делу ове одлуке на одговарајућој позицији, а за оне пројекте који нису тачно 
дефинисани   средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве. 
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Члан 6.
Члан 6. одлуке о буџету општине Нова Варош за 2014. годину мења се и гласи:

Издаци буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима и то:

ОПИС  Средства из буџета 
за 2014. 

 Средства из 
осталих извора  Укупна средства 

2 3 3 3

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 106.130.000,00 5.162.000,00 111.292.000,00

Плате, додаци и накнаде запослених 84.735.000,00 3.817.000,00 88.552.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца 15.170.000,00 684.000,00 15.854.000,00
Накнаде у натури 100.000,00 381.000,00 481.000,00
Социјална давања запосленима 2.975.000,00 240.000,00 3.215.000,00
Накнада запослених 430.000,00  430.000,00
Награде, бонуси и остали посебни расходи 220.000,00 40.000,00 260.000,00
Дневнице одборника и општинског већа 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 201.505.000,00 68.541.000,00 270.046.000,00
Стални трошкови 46.560.000,00 13.756.000,00 60.316.000,00
Трошкови путовања 2.200.000,00 585.000,00 2.785.000,00
Услуге по уговору 73.000.000,00 16.315.000,00 89.315.000,00
Специјализоване услуге 47.700.000,00 22.000.000,00 69.700.000,00
Текуће поправке и одржавања 17.500.000,00 1.650.000,00 19.150.000,00
Материјал 14.545.000,00 14.235.000,00 28.780.000,00

ОТПЛАТА КАМАТА 4.105.000,00 0,00 4.105.000,00
Отплате домаћих камата 3.560.000,00  3.560.000,00

Пратећи трошкови задуживања 545.000,00 0,00 545.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00
Субвенције нефинансијским корпорацијама 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 83.610.000,00 0,00 83.610.000,00
Трансфери осталим нивоима власти 75.010.000,00 0,00 75.010.000,00
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 8.000.000,00   
Остале донације, дотације и трансфери 600.000,00   

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00

ОСТАЛИ РАСХОДИ 33.082.000,00 57.000,00 33.139.000,00
Дотације невладиним организација 29.532.000,00 10.000,00 29.542.000,00
Остали порези 1.180.000,00 47.000,00 1.227.000,00
Новчане казне и пенали по решењу суда 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00
Накнада штете од елементарних непогода 200.000,00   

РЕЗЕРВЕ 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
Средства резерве 10.000.000,00  10.000.000,00

ОСНОВНА СРЕДСТВА 166.848.186,80 115.000,00 166.963.186,80
Зграде и грађевински објекти 94.968.186,80 0,00 94.968.186,80
Машине и опрема 67.980.000,00 35.000,00 68.015.000,00
Остале некретнине и опрема 0,00   
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Нематеријална имовина 400.000,00 80.000,00 480.000,00
Грађевинско земљиште 3.500.000,00  3.500.000,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,00 0,00 0,00
Отплата кредита домаћим кредиторима 0,00  0,00

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00  0,00
Набавка домаће финансијске имовине   0,00

УКУПНО: 636.330.186,80 73.875.000,00 710.205.186,80

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђују се и распоређују у следећим износима:

Функц. 
класиф. ФУНКЦИЈЕ 

Средства из 
буџета

Структура 
%

Сопствени и 
други 

приходи Укупна средства

1 2 3 4 5 6

0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 28.995.000,00     4,56  28.995.000,00     

40 Породица и деца 11.800.000,00     1,85  11.800.000,00     

70
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту     

90
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 17.195.000,00     2,70  17.195.000,00     

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 173.227.000,00 27,22 20.000.000,00 193.227.000,00     

110

Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови 19.815.000,00     3,11  19.815.000,00     

130 Опште услуге 143.917.000,00 22,62 20.000.000,00 163.917.000,00     

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој     

160
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 5.495.000,00     0,86 0,00 5.495.000,00     

170 Трансакције јавног дуга 4.000.000,00     0,63  4.000.000,00     

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 4.133.000,00     0,65  4.133.000,00     

320 Услуге противожарне заштите 1.100.000,00       1.100.000,00     

360
Јавни ред и безбедност неквалификована 
на другом месту 1.200.000,00     0,19  1.200.000,00     

330 Судови 1.833.000,00     0,19  1.833.000,00     

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 65.910.000,00     10,36 42.000.000,00 107.910.000,00     

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 7.200.000,00     1,13  7.200.000,00     

436 Грејање 5.100.000,00     0,80  5.100.000,00     

451 Друмски саобраћај     

473 Туризам 53.610.000,00     8,42 42.000.000,00 95.610.000,00     

474 Вишенаменски развојни пројекти     

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 15.400.000,00     2,42  15.400.000,00     

510 Управљање отпадом 14.000.000,00     2,20  14.000.000,00     

520 Управљање отпадним водама     

560
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 1.400.000,00     0,22  1.400.000,00     

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 206.593.186,80 32,47  206.593.186,80     

620 Развој заједнице 179.493.186,80 28,21  179.493.186,80     

630 Водоснабдевање 14.100.000,00     2,22  14.100.000,00     

640 Улична расвета 13.000.000,00     2,04  13.000.000,00     

700 ЗДРАВСТВО 8.000.000,00     1,26  8.000.000,00     

700
Услуге медицинских центара и 
породилишта 8.000.000,00     1,26  8.000.000,00     

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 44.147.000,00     6,94 2.780.000,00 46.927.000,00     

810 Услуге рекреације и спорта 20.000.000,00     3,14  20.000.000,00     
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820 Услуге културе 14.115.000,00     2,22 2.780.000,00 16.895.000,00     

830 Услуге емитовања и штампања     

840 Верске и остале услуге заједнице 9.432.000,00     1,48  9.432.000,00     

860
Услуге културе некласификоване на другом 
месту 600.000,00     0,09  600.000,00     

900 ОБРАЗОВАЊЕ 89.925.000,00     14,13 9.095.000,00 99.020.000,00     

911 Предшколско образовање 32.110.000,00     5,05 9.095.000,00 41.205.000,00     

912 Основно образовање 40.870.000,00     6,42  40.870.000,00     

920 Средње образовање 16.800.000,00     2,64  16.800.000,00     

980
Образовање неквалификовано на другом 
месту 145.000,00     0,02  145.000,00     

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 636.330.186,80 100,00 73.875.000,00 710.205.186,80     

Члан 7.

Члан 7. одлуке о буџету општине Нова Варош за 2014. годину мења се и гласи:

ПЛАНИРАНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Економска 
класификација Ред.број Опис

Износ у динарима

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 180.853.186,80 163.565.000,00 49.435.000,00
      

511  ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 94.968.186,80 141.500.000,00 38.000.000,00
      

 1

Изградња улица у градској зони 
(Јаворска,Филипа Вишњића , Нова улица 
Карађорђева- Светог Саве, Јевстатија 
Караматијевића, ) 10.000.000,00 10.500.000,00  

  Година почетка финансирања 2014    
  Година завршетка финансирања 2015    
  Извор финансирања-Буџет општине    

 2

Изградња улица у приградској 
зони(Мајора Илића,Вионик, петловац 
Комитскa, Махала) 10.000.000,00 11.000.000,00  

  Година почетка финансирања 2014    
  Година завршетка финансирања 2015    
  Извор финансирања-Буџет општине    
 3 Изградња система за вештачко оснежавање 1.500.000,00   

  
Укупна вредност пројекта 35,000,000 
динара    

  Година почетка финансирања 2011    
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  Година завршетка  214.    

  
Извори финансирања: Буџет општине 
25,000,000, Буџет Републике10,000,000    

 4

Изградња путева и улица у селима 
( Ојковица-Јасеново, Јасеново-Трудово, 
Божетићи- Јавор, Дејанова Зора-Тавник, 
Вујовићи-Драгашевићи, Бистрица) 30.000.000,00 14.000.000,00  

  Укупна вредност пројекта 66,000,000    

  
Година почетка финансирања 2013, година 
завршетка 2015.    

  
Извори финансирања. Буџет општине и 
Буџет Републике    

 5
Изградња водовода: Бистрица, Ћурчића 
врело, водовод Пустињак,Пећине-Рибњак; 12.000.000,00 97.500.000,00 31.000.000,00

  Тунел Гордићи.    

  
  Изградња канализације:  туристичка 
зона,, Петловац и Вионик    

  Укупна вредност пројекта.234,299,000    

  

Година почетка финансирања 2013. , 
година завршетка финансирања након 
2016.    

  
Извори финансирања. Буџет општине и 
Буџет Републике    

 6
Грађевински објекти-Прихватилиште за 
псе 3.000.000,00   

 7
Грађевински објекти-Пијаца и градско 
гробље 7.500.000,00   

 8 Електрични водови и трафостанице 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00
  Укупна вредност пројекта 12,500,000    

  
Година почетка финансирања 2013, година 
завршетка 2016.    

  Извори финансирања: Буџет општине    

 9
Куповина зграда и грађевинских објеката и 
земљишта 12.368.186,80   

 10 Пројектно планирање- 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

 11
Остали објекти- капитално одржавање у 
хотелу Панорама 3.600.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00

541  ЗЕМЉИШТЕ 1.000.000,00  1.000.000,00
 12 Куповина  земљишта 1.000.000,00  1.000.000,00
  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 84.885.000,00 22.065.000,00 11.435.000,00
      

512  МАШИНЕ И ОПРЕМА 67.980.000,00 5.300.000,00 300.000,00
      
 1 .Опрема за саобраћај 2.850.000,00 1.000.000,00  
 2 Понтонска плажа са пратећом опремом 3.000.000,00   
 3 Механичка опрема 4.950.000,00   
 4 Опрема за производњу 52.000.000,00   
 5 Електронска опрема    
 6   Административна опрема 4.530.000,00 300.000,00 300.000,00
 7 Опрема за вештачко оснежавање    
 8 Опрема за позоришни клуб  500.000,00  
 9 Опрема за културу 250.000,00 3.500.000,00  
 10 Остала опрема 400.000,00   
  ОСТАЛО 400.000,00 200.000,00 200.000,00

515 1 Књиге у библиотеци 400.000,00 200.000,00 200.000,00
4512  КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 4.005.000,00 0,00 0,00
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 1
Капиталне субвенције за депонију у 
изградњи 4.005.000,00   

      

4632  
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 11.000.000,00 14.565.000,00 8.935.000,00

 1
Реконструкција зграде гимназије-
столарија,степениште,олуци 500.000,00 800.000,00 300.000,00

 2
Реконструкција старе школе ОШ " Живко 
Љујић" 700.000,00 4.300.000,00 2.000.000,00

 3

Уређење школе у Јасенову- мокри чвор, 
спољно и унутрашње уређењењ, замена 
крова 500.000,00 2.900.000,00 2.500.000,00

 4
Адаптација крова и мокрог чвора школе у 
Бистрици 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

 5 Грејање  школе у Радоињи 4.000.000,00   
 6 Реконструкција крова школе Акмачићи 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
 7 Замена столарије, - Школа у Божетићима 550.000,00 950.000,00 500.000,00
 8 Машине и опрема 2.630.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

 9 Књиге у библиотеци 120.000,00 115.000,00 135.000,00
      

4642  

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ 
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

 ПОСЕБАН ДЕО

Члан8.

Средства из буџета у износу од 636,330,186.80 динара и средства од

додатних прихода директних и индиректних корисника буџета 
у

укупном износу о 73,875,000.00  динара, распоређују се по

корисницима и врстама издатака и то.
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а Економ
ска 

класиф
икација

ОПИС

Планирана 
средства из 
буџета за 

2014. годину

 Планирана 
средства из 

осталих 
извора за 

2014.годину 

Укупно планирана средства 
средства за 2014. годину

2 3  4 5 6 7,00                           8 9,00
     ОПШТЕ ЈАВНЕ    
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УСЛУГЕ

     
СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ    

 

1
1
0    

Извршни  и 
законодавни 
органи    

   1 411
Плате,  додаци   и 
накнаде 1.300.000,00  1.300.000,00

    411110

Плате, додаци и 
накнаде 
функционера 1.300.000,00  1.300.000,00

   2 412

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 235.000,00      235.000,00

   

 412000

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 235.000,00      235.000,00

   

3 414

Социјална 
давања 
запосленима 60.000,00      60.000,00

   

4 415

Накнаде 
трошкова за 
запослене 60.000,00      60.000,00

   
 415110

Накнаде трошкова 
за запослене 60.000,00      60.000,00

   

5 416

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи  0,00 0,00

   

 416100

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи   0,00

   
6 417

Дневнице 
одборника 1.500.000,00  1.500.000,00

   
 417110

Одборнички 
додатак 1.500.000,00  1.500.000,00

   
7 421

Стални 
трошкови 150.000,00      150.000,00

   
 421400

Услуге 
комуникација 50.000,00      50.000,00

   
 421900 Остали трошкови 100.000,00      100.000,00

   

8 422

Трошкови 
службених 
путовања 160.000,00      160.000,00

   

 422100

Трошкови 
службених 
путовања у земљи 
функционера и 
oдборника 100.000,00      100.000,00

   

 422200

Трошкови 
службеног 
путовања у 
иностранство 
функционера и 
одборника 60.000,00      60.000,00

   
9 423

Услуге по 
уговору 3.240.000,00  3.240.000,00

   
 423190

Административне 
услуге 1.400.000,00  1.400.000,00

   

 423300

Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених 40.000,00      40.000,00

   
 423400

Услуге 
информисања  1.700.000,00  1.700.000,00

   
 423700 Репрезентација 100.000,00      100.000,00

   
10 426

Административн
и материјал 300.000,00      300.000,00
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 426100

Административни 
материјал 100.000,00      100.000,00

   
 426400

Материјал за 
саобраћај 100.000,00      100.000,00

   

 426800

Материјал за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељство 100.000,00      100.000,00

  

  

Извори 
финансирања за 
функцију 110    

  
 

 Приходи из 
буџета 7.005.000,00  7.005.000,00

  
 

Укупно за 
функцију 110: 7.005.000,00  7.005.000,00

  

 

Извори 
финансирања за 
раздео 1:   0,00

  
 Приходи из 
буџета 7.005.000,00  7.005.000,00

     
УКУПНО 
РАЗДЕО 1: 7.005.000,00  7.005.000,00

   

  

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ    

 1
1
0

 

  

Извршни и 
законодавни 
органи    

   
11 411

Плате,  додаци   и 
накнаде 3.700.000,00  3.700.000,00

   

 411110

Плате, додаци и 
накнаде 
функционера 3.700.000,00  3.700.000,00

   

12 412

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 660.000,00      660.000,00

   

 412000

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 660.000,00      660.000,00

   
13 413 Накнаде у натури 0,00      0,00

   
 413100 Накнаде у натури 0,00      0,00

   

14 414

Социјална 
давања 
запосленима 60.000,00      60.000,00

   

15 416

Наградезапослен
има и остали 
посебни расходи 0,00      0,00

   

 416100

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи    

   
16 417

Накнаде 
члановима већа 1.000.000,00  1.000.000,00

   
 417110

Накнаде 
члановима већа 1.000.000,00  250.000,00

   
17 421

Стални 
трошкови 160.000,00      160.000,00

   
 421400

Услуге 
комуникација 120.000,00      120.000,00

   
 421900 Остали трошкови 40.000,00      40.000,00

   

18 422

Трошкови 
службених 
путовања 650.000,00      650.000,00

   

 422100

Трошкови 
службених 
путовања у земљи 400.000,00      400.000,00

    422200 Трошкови 
службеног 

250.000,00      250.000,00
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путовања у 
иностранство 

   
19 423

Услуге по 
уговору 1.300.000,00  1.300.000,00

   
 423100

Административне 
услуге 300.000,00      300.000,00

   
 423400

Услуге 
информисања  200.000,00      200.000,00

   
 423700 Репрезентација 400.000,00      400.000,00

   

 423900

Остале опште 
услуге 
( општински 
празник) 400.000,00      400.000,00

   
20 424

Специјализоване 
услуге 100.000,00      100.000,00

   

 424900

Остале 
специјализоване 
услуге - учешће у 
пројектима родне 
равноправности 100.000,00      100.000,00

   
21 425

Текуће поправке 
и одржавање 300.000,00      300.000,00

   
 425210

Текуће одржавање 
опреме 300.000,00      300.000,00

   
22 426

Административн
и материјал 1.080.000,00  1.080.000,00

   
 426100

Административни 
материјал 80.000,00      80.000,00

   
 426400

Материјал за 
саобраћај 600.000,00      600.000,00

   

 426800

Материјал за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељство 200.000,00      200.000,00

   
 426900

Материјал за 
посебне намене 200.000,00      200.000,00

   

23 472

Накнада за 
социјалну 
заштиту из 
буџета 2.150.000,00  2.150.000,00

   
 472710 Студенске награде 1.500.000,00  1.500.000,00

   

  

Средства ове 
апропријације 
преносиће се на 
основу 
Правилника, а по 
одлуци 
Председника 
општине    

   
 472710 Ученичке награде 350.000,00      350.000,00

   

  

Ова апропријација 
ће се извршавати 
на основу 
Правилника, а по 
одлуци 
Председника 
општине    

   
 472710

Награде за 
вуковце 300.000,00      300.000,00

   

  

 Ова 
апропријација ће 
се извршавати по 
одлуци 
Председника 
општине    

   

24 482
Порези, обавезне 
таксе и казне 150.000,00      150.000,00

   
 482100 Остали порези 50.000,00      100.000,00
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 482200 Обавезне таксе 100.000,00      100.000,00

   

25 483

Новчане казне и 
пенали по 
решењу судова 1.500.000,00  1.500.000,00

   

 483100

Новчане казне и 
пенали по решењу 
судова 1.500.000,00  1.500.000,00

  

  

Ова апропријација 
се користи за:
накнаду по 
судским 
решењима и 
вансудским 
поравнањима 
закљученим у 
ЈЛС,  уједе паса 
луталица и др.    

   

  

Извори 
финансирања за 
функцију 110:    

   
01 Приходи из 
буџета 12.810.000,00  12.810.000,00

  
 

04 Сопствени 
приходи   0,00

  
 

Укупно за 
функцију 110: 12.810.000,00  12.810.000,00

   
  

Укупно за раздео 
2 12.810.000,00  12.810.000,00

     
ОПШТИНСКА 
УПРАВА    

 

1
3
0    Опште услуге    

   26 411

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 39.500.000,00  39.500.000,00

    411100

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 39.500.000,00  39.500.000,00

   27 412

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 7.072.000,00  7.072.000,00

    412000

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 7.072.000,00  7.072.000,00

   28 413 Накнаде у натури 100.000,00      100.000,00

    413100 Накнаде у натури 100.000,00      100.000,00

   29 414

Социјална 
давања 
запосленим 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00

    414100

Исплата накнада 
за време 
одсуствовања са 
посла на терет 
фондова 400.000,00      400.000,00

    414300
Отпремнине и 
помоћи 1.220.000,00  1.220.000,00

    414400 Помоћ у 
медицинском 
лечењу 
запослених,чл.уже 

200.000,00      200.000,00
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породице  и др. 
помоћи

   30 415
Накнаде за 
запослене 300.000,00      300.000,00

    415100
Накнаде трошкова 
за запослене 300.000,00      300.000,00

   31 416
Награде, бонуси и 
остали расходи 60.000,00      60.000,00

    

416100

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи( накнаде 
члановима 
комисија) 60.000,00      60.000,00

   32 421
Стални 
трошкови 15.470.000,00 0,00 15.470.000,00

    421100

Трошкови платног 
промета и 
банкарских услуга 1.600.000,00  1.600.000,00

    421200 Енергетске услуге 4.650.000,00  4.650.000,00
   

 421300 Комуналне услуге 7.500.000,00  7.500.000,00
   

 421400
Услуге 
комуникација 1.000.000,00  1.000.000,00

   
 421500

Трошкови 
осигурања 620.000,00      620.000,00

   
 421900 Остали трошкови 100.000,00      100.000,00

   

33 422

Трошкови 
службених 
путовања 700.000,00     0,00 700.000,00

   

 422100

Трошкови 
службених 
путовања у земљи 700.000,00      700.000,00

   
34 423

Услуге по 
уговору 4.805.000,00  4.805.000,00

   
 423100

Административне 
услуге 200.000,00      200.000,00

   
 423200

Компјутерске 
услуге 1.400.000,00  1.400.000,00

   

 423300

Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених 150.000,00      150.000,00

   
 423400

Услуге 
информисања 1.300.000,00  1.300.000,00

   
 423500 Стручне услуге 755.000,00      755.000,00

   
 423910

Остале опште 
услуге 1.000.000,00  1.000.000,00

   
35 424

Специјализоване 
услуге 5.750.000,00 20.000.000,00 25.750.000,00

   

 424300

Медицинске 
услуге-
мртвозорство 600.000,00      600.000,00

   

 424600

Услуге очувања 
животне средине, 
науке и геодетске 
услуге 150.000,00      150.000,00

   

 424900

Остале 
специјализоване 
услуге 1.000.000,00  1.000.000,00

    424900

Остале 
специјализоване 
услуге-учешће у 
програмима ЕУ. 4.000.000,00 20.000.000,00 24.000.000,00

   
36 425

Текуће поправке 
и одржавање 2.400.000,00  2.400.000,00

   
 425100

Текуће одржавање 
зграда и објеката 2.000.000,00  2.000.000,00

   
 425200

Текућепоправке и 
одржавање опреме 400.000,00      400.000,00
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37 426 Материјал 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

   
 426100

Административни 
материјал 700.000,00      700.000,00

   

 426300

Материјал за 
образовање и 
усавршавање 
запослених 400.000,00      400.000,00

   
 426400

Материјал за 
саобраћај 500.000,00      500.000,00

   

 426800

Материјал за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељство 100.000,00      100.000,00

   

 426900
Материјал за 
посебне намене 300.000,00      300.000,00

   

38 441
Отплате домаћих 
камата 0,00      0,00

   

 441410

Отплата камата 
домаћим 
пословним 
банкама 0,00      0,00

   39 482
Порези, обавезне 
таксе и казне 680.000,00     0,00 680.000,00

   
 482100 Остали порези 480.000,00      480.000,00

    482200 Обавезне таксе 200.000,00      200.000,00
   

40 483

Новчане казне и 
пенaли по 
решењу суда 200.000,00      200.000,00

   
 483110

Таксе и казне по 
решењу судова 200.000,00      200.000,00

   

41 484

Накнаде штете 
настале услед 
елементарних 
непогода 200.000,00      200.000,00

   

 484110

Накнаде штете 
настале услед 
елементарних 
непогода 200.000,00      200.000,00

   
42 499 Средства резерве 10.000.000,00  10.000.000,00

   
 499110 Стална резерва 2.000.000,00  2.000.000,00

   
 499120 Текућа резерва 8.000.000,00  8.000.000,00

   
44 512

Машине и 
опрема 52.200.000,00  52.200.000,00

   
 512100

Опрема за 
саобраћај 1.200.000,00  1.200.000,00

   
 512200

Административна 
опрема 1.000.000,00  1.000.000,00

  

 

512900

Опрема за 
производњу-
набавка и уградња 
опреме и уређаја 
за систем 
даљинског грејања 50.000.000,00  50.000.000,00

  

  

Ова апропријација 
извршаваће се из 
банкарског 
кредита на основу 
Одлуке о 
задуживању 
општине    

  
45 515

Нематеријална 
имовина 100.000,00      100.000,00

   
 515100

Нематеријална 
имовина 100.000,00      100.000,00

     Извори 
финансирања за 
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функцију 130:
   

 
 Приходи из 
буџета 143.357.000,00  143.357.000,00

     

Донације 
међународних 
организација  20.000.000,00 20.000.000,00

   
  

Укупно за 
функцију 130 : 143.357.000,00 20.000.000,00 163.357.000,00

 1
3
3

 

  
Остале опште 
услуге    

   
  

КАНЦЕЛАРИЈА 
ЗА МЛАДЕ 560.000,00      560.000,00

   
46 423 Услуге по уговору 460.000,00      460.000,00

   

47 424

Специјализоване 
услуге-
реализација 
пројеката 50.000,00      50.000,00

   
48 426 Материјал 50.000,00      50.000,00

  

  

Извори 
финансирања за 
функцију 133:    

  
 

 Приходи из 
буџета 560.000,00      560.000,00

  
 

Укупно за 
функцију 133 : 560.000,00     0,00 560.000,00

 1
7
0

 

  
Трансакције за  
јавни дуг    

   
49 441

Отплате домаћих 
камата 3.500.000,00  3.500.000,00

   
50 444

Пратећи трошкови 
задуживања 500.000,00      500.000,00

   

51 611

Отплата главнице 
домаћим 
кредиторима   0,00

  

  

Извори 
финансирања за 
функцију 170:    

  
 

 Приходи из 
буџета 4.000.000,00  4.000.000,00

  
 

Укупно за 
функцију 170 : 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

 

3
2
0    

Услуге  
противпожарне 
заштитеи 
заштите од 
елементарних 
непогода    

   52 481

Дотације 
ватрогасном 
друштву 100.000,00      100.000,00

   53 424

Сектор за 
ванредне 
ситуације 1.000.000,00  1.000.000,00

     

Срества за ове 
намене коритиће 
се према 
програму  рада и 
финансијском 
плану 
Сектора, а по 
закључку 
Председника    

     

Извори 
финансирања за 
функцију 320:    

   
 Приходи из 
буџета 1.100.000,00  1.100.000,00

   Укупно за 1.100.000,00  1.100.000,00
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функцију 320:

 

3
6
0    

Јавни ред и 
безбедност 
накласификовани 
на другом месту    

   54 423
Услуге по 
уговору   0,00

   55 424
Специјализоване 
услуге   0,00

   56 512
Машине и 
опрема 1.200.000,00  1.200.000,00

   

Извори 
финансирања за 
функцију 360:    

   
 Приходи из 
буџета 1.200.000,00  1.200.000,00

     
Укупно за 
функцију 360: 1.200.000,00  1.200.000,00

 

6
2
0    Развој заједнице    

   57 423

Услуге по 
уговору-
Спровођење 
политике 
запошљавања 50.000.000,00  50.000.000,00

   58 424
Специјализоване 
услуге -РРА 550.000,00      550.000,00

   58 511

Зграде и 
грађевински 
објекти 12.368.186,80  12.368.186,80     

   58 541 Земљиште 1.000.000,00  1.000.000,00

   

Извори 
финансирања за 
функцију 620:    

   
 Приходи из 
буџета 63.918.186,80  63.918.186,80

     
Укупно за 
функцију 620: 63.918.186,80  63.918.186,80

 

6
3
0    Водоснабдевање    

   59 451

Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама и 
предузећима   0,00

   

Извори 
финансирања за 
функцију 630:    

   
 Приходи из 
буџета 0,00      0,00

     
Укупно за 
функцију630: 0,00      0,00

 

5
1
0    

Управљање 
отпадом    

   60 451

Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама и 
предузећима-
Депонија 5.000.000,00  5.000.000,00

    4511

Текуће субвенције 
јавним 
нефинансијским 
институцијама и 
предузећима-
Депонија 995.000,00      995.000,00

    4512 Капиталне 
субвенције јавним 
нефинансијским 

4.005.000,00  4.005.000,00
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институцијама и 
предузећима-
Депонија 

   

Извори 
финансирања за 
функцију510:    

   Приходи из буџета 5.000.000,00  5.000.000,00

   
Приход из 
донација  0,00  

   
Укупно за 
функцију510: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

 

4
3
6    Грејање    

   61 451

Субвенције јавним 
нефинансијским 
институцијама и 
предузећима 5.100.000,00  5.100.000,00

     

Извори 
финансирања за 
функцију 436:    

   Приходи из буџета 5.100.000,00  5.100.000,00

   
Укупно за 
функцију 436: 5.100.000,00  5.100.000,00

 

8
4
0    

Верске и остале  
услуге заједнице    

   

62 481

Дотације 
невладиним 
организацијама 9.432.000,00  9.432.000,00

   
 481930

Дотације верским 
заједницама 500.000,00      500.000,00

   

  

Средства за ове 
апропријације 
преносиће се по 
конкурсу за 
пројекте а по 
одлуци 
Председника 
општине    

   
 481990

 ОО Црвени крст 
Нова Варош 1.300.000,00  1.300.000,00

   

  

Средства ове 
апропријације 
преносиће се на 
основу усвојеног 
програма рада од 
стране 
Општинског већа 
и  уговора , а по 
закључку 
Председника 
општине    

   

 

481940

 Финансирање 
парламентарних 
странака 
заступљених у 
СО-е Нова Варош 424.000,00      424.000,00

   
 481990

 Историјски архив 
Ужице 180.000,00      180.000,00

   

  

Средства ове 
апропријације 
преносиће се на 
основу уговора а 
по закључку 
Председника 
општине    

   

 481990

 Стална 
конференција 
градова  Београд 290.000,00      290.000,00
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Средства ове 
апропријације 
преносиће се на 
основу одлуке 
Општинског већа 
о потврђивању 
чланства    

   
 481940 Налед 126.000,00      126.000,00

   

  

Средства ове 
апропријације 
преносиће се на 
основу Одлуке 
Општинског већа 
о потврђивању 
чланства   0,00

   
 481940 Биопланет 112.000,00      112.000,00

   

 481940

Дотације осталим 
непрофитним 
институцијама и 
удружењима 6.500.000,00  6.500.000,00

   

  

Средства ове 
апропријације 
преносиће се по 
конкурсу за 
програме 
удружења од 
јавног интереса а 
на основу 
закљученог 
уговора и  одлуке 
Председника 
општине    

   

  

Извори 
финансирања за 
функцију 840:    

   
  Приходи из буџета 9.432.000,00  9.432.000,00

   
  

Укупно за 
функцију 840: 9.432.000,00  9.432.000,00

     ОБРАЗОВАЊЕ    

 

9
2
0    

Средње 
образовање    

     

ГИМНАЗИЈА 
''ПИВО 
КАРАМАТИЈЕВ
ИЋ''    

    463

Трансфери 
осталим нивоима 
власти 9.620.000,00  9.620.000,00

   63 4631

 Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 8.900.000,00  8.900.000,00

   
  

414   Отпремнине 
и помоћи 40.000,00      40.000,00

   

  

415   Накнада 
трошкова за 
запослене 200.000,00      200.000,00

   
  

416   Награде 
запосленима 200.000,00      200.000,00

   
  

421   Стални 
трошкови 5.040.000,00  5.040.000,00

   
  

422   Трошкови 
путовања 1.880.000,00  1.880.000,00

   
  

423   Услуге по 
уговору 520.000,00      520.000,00

   

  

424 
Специјализоване 
услуге 120.000,00      120.000,00
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425   Текуће 
поправке и 
одржавање 350.000,00      350.000,00

   
  426   Материјал 230.000,00      230.000,00

   

  

472   Накнаде из 
буџета за 
образовање 80.000,00      80.000,00

   

  

482   Порези, 
обавезне таксе и 
пенали 200.000,00      200.000,00

   

  

483   Новчане 
казне по решењу 
судова 40.000,00      40.000,00

   

64 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 720.000,00      720.000,00

   

  

511  Зграде и 
грађевински 
објекти 500.000,00      500.000,00

   
  

512  Машине и 
опрема 200.000,00      200.000,00

   

  

515 
Нематеријална 
имовина 20.000,00      20.000,00

     
ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА    

    463

Трансфери 
осталим нивоима 
власти 7.180.000,00 0,00 7.180.000,00

   

65 4631

 Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 6.910.000,00  6.910.000,00

   
  

414   Отпремнине 
и помоћи 100.000,00      100.000,00

   

  

415   Накнада 
трошкова за 
запослене 350.000,00      350.000,00

   
  

416   Награде 
запосленима 400.000,00      400.000,00

   
  

421   Стални 
трошкови 2.500.000,00  2.500.000,00

   
  

422   Трошкови 
путовања 1.500.000,00  1.500.000,00

   
  

423   Услуге по 
уговору 360.000,00      360.000,00

   

  

424 
Специјализоване 
услуге 30.000,00      30.000,00

   

  

425   Текуће 
поправке и 
одржавање 300.000,00      300.000,00

   
  426   Материјал 410.000,00      410.000,00

   

  

472   Накнаде из 
буџета за 
образовање 140.000,00      140.000,00

   

  

482   Порези, 
обавезне таксе и 
пенали 20.000,00      20.000,00

   

  

483   Новчане 
казне по решењу 
судова 800.000,00      800.000,00

   

66 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 270.000,00      270.000,00

   

  

511 Зграде и 
грађевински 
објекти   0,00
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512  Машине и 
опрема 250.000,00      250.000,00

     

515 
Нематеријална 
имовина 20.000,00      20.000,00

  

 

Извори 
финансирања за 
функцију920:    

   Приходи из 
буџета 16.800.000,00  16.800.000,00

  
 

Укупно за 
функцију 920: 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00

 

9
1
2    

Основно 
образовање    

     

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
''ЖИВКО 
ЉУЈИЋ'' НОВА 
ВАРОШ    

    463

Трансфери 
осталим нивоима 
власти 14.010.000,00  14.010.000,00

   

67 4631

 Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 12.680.000,00  12.680.000,00

   
  

414   Отпремнине 
и помоћи 150.000,00      150.000,00

   

  

415   Накнада 
трошкова за 
запослене 250.000,00      250.000,00

   
  

416   Награде 
запосленима 300.000,00      300.000,00

   
  

421   Стални 
трошкови 7.000.000,00  7.000.000,00

   
  

422   Трошкови 
путовања 3.200.000,00  3.200.000,00

   
  

423   Услуге по 
уговору 280.000,00      280.000,00

   

  

424 
Специјализоване 
услуге 20.000,00      20.000,00

   

  

425   Текуће 
поправке и 
одржавање 550.000,00      550.000,00

   
  426   Материјал 730.000,00      730.000,00

   

  

472   Накнаде из 
буџета за 
образовање 180.000,00      180.000,00

   
  

482   Републичке 
таксе 20.000,00      20.000,00

   

68 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 1.330.000,00  1.330.000,00

   

  

511  Зграде и 
грађевински 
објекти 700.000,00      700.000,00

   
  

512  Машине и 
опрема 600.000,00      600.000,00

   

  

515 
Нематеријална 
имовина 30.000,00      30.000,00

     

ОШ''КНЕЗОВА 
РАШКОВИЋА'' 
БОЖЕТИЋИ    

    463

 Трансфери 
осталим нивоима 
власти 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00
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69 4631

 Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 3.415.000,00  3.415.000,00

   
  

414   Отпремнине 
и помоћи 0,00      0,00

   

  

415   Накнада 
трошкова за 
запослене 850.000,00      850.000,00

   
  

416   Награде 
запосленима 135.000,00      135.000,00

   
  

421   Стални 
трошкови 1.100.000,00  1.100.000,00

   

  
422   Трошкови 
путовања 900.000,00      900.000,00

   
  

423   Услуге по 
уговору 90.000,00      90.000,00

   

  

424 
Специјализоване 
услуге 10.000,00      10.000,00

   

  

425   Текуће 
поправке и 
одржавање 130.000,00      130.000,00

   
  426   Материјал 180.000,00      180.000,00

   

  

472   Накнаде из 
буџета за 
образовање 10.000,00      10.000,00

   

  

482   Порези, 
обавезне таксе и 
пенали 10.000,00      10.000,00

   

70 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 710.000,00      710.000,00

   

  

511  Зграде и 
грађевински 
објекти 550.000,00      550.000,00

   
  

512  Машине и 
опрема 150.000,00      150.000,00

   

  

515 
Нематеријална 
имовина 10.000,00      10.000,00

     

ОШ''МОМИР 
ПУЦАРЕВИЋ''А
КМАЧИЋИ    

    463

Трансфери 
осталим нивоима 
власти 4.010.000,00 0,00 4.010.000,00

   

71 4631

 Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 2.850.000,00  2.850.000,00

   
  

414   Отпремнине 
и помоћи 0,00      0,00

   

  

415   Накнада 
трошкова за 
запослене 650.000,00      650.000,00

   
  

416   Награде 
запосленима 150.000,00      150.000,00

   
  

421   Стални 
трошкови 1.000.000,00  1.000.000,00

   
  

422   Трошкови 
путовања 500.000,00      500.000,00

   
  

423   Услуге по 
уговору 100.000,00      100.000,00

   

  

424 
Специјализоване 
услуге 10.000,00      10.000,00

   

  

425   Текуће 
поправке и 
одржавање 180.000,00      180.000,00
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  426   Материјал 200.000,00      200.000,00

   

  

472   Накнаде из 
буџета за 
образовање 30.000,00      30.000,00

   

  

482   Порези, 
обавезне таксе и 
пенали 10.000,00      10.000,00

   

  

483   Новчане 
казне по решењу 
судова 20.000,00      20.000,00

   

72 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 1.160.000,00  1.160.000,00

   

  

511  Зграде и 
грађевински 
објекти 1.000.000,00  1.000.000,00

   
  

512  Машине и 
опрема 150.000,00      150.000,00

   

  

515 
Нематеријална 
имовина 10.000,00      10.000,00

     

ОШ 
''ДОБРИСАВ 
РАЈИЋ'' 
БИСТРИЦА    

    463

 Трансфери 
осталим нивоима 
власти 3.425.000,00  3.425.000,00

   

73 4631

 Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 2.235.000,00  2.235.000,00

   
  

414   Отпремнине 
и помоћи 0,00      0,00

   

  

415   Накнада 
трошкова за 
запослене 600.000,00      600.000,00

   
  

416   Награде 
запосленима 105.000,00      105.000,00

   
  

421   Стални 
трошкови 650.000,00      650.000,00

   
  

422   Трошкови 
путовања 420.000,00      420.000,00

   
  

423   Услуге по 
уговору 150.000,00      150.000,00

   

  

425   Текуће 
поправке и 
одржавање 100.000,00      100.000,00

   
  426   Материјал 180.000,00      180.000,00

   

  

472   Накнаде из 
буџета за 
образовање 20.000,00      20.000,00

   

  

482   Порези, 
обавезне таксе и 
пенали 10.000,00      10.000,00

   

74 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 1.190.000,00  1.190.000,00

   

  

511  Зграде и 
грађевински 
објекти 1.000.000,00  1.000.000,00

   
  

512  Машине и 
опрема 180.000,00      180.000,00

   

  

515 
Нематеријална 
имовина 10.000,00      10.000,00

     

ОШ ''ГОЈКО 
ДРУЛОВИЋ'' 
РАДОИЊА    
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    463

Трансфери 
осталим нивоима 
власти 10.700.000,00  10.700.000,00

   

75 4631

 Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 6.190.000,00  6.190.000,00

   
  

414   Отпремнине 
и помоћи 0,00      0,00

   

  

415   Накнада 
трошкова за 
запослене 1.400.000,00  1.400.000,00

   
  

416   Награде 
запосленима 200.000,00      200.000,00

   
  

421   Стални 
трошкови 2.000.000,00  2.000.000,00

   
  

422   Трошкови 
путовања 1.750.000,00  1.750.000,00

   
  

423   Услуге по 
уговору 200.000,00      200.000,00

   

  

425   Текуће 
поправке и 
одржавање 250.000,00      250.000,00

   
  426   Материјал 350.000,00      350.000,00

   

  

472   Накнаде из 
буџета за 
образовање 30.000,00      30.000,00

   

  

482   Порези, 
обавезне таксе и 
пенали 10.000,00      10.000,00

   

76 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 4.510.000,00  4.510.000,00

   

  

511  Зграде и 
грађевински 
објекти 4.000.000,00  4.000.000,00

   
  

512  Машине и 
опрема 500.000,00      500.000,00

   

  

515 
Нематеријална 
имовина 10.000,00      10.000,00

     

ОШ''ВУК 
СТЕФАНОВИЋ 
КАРАЏИЋ'' 
ЈАСЕНОВО    

    463

Трансфери 
осталим нивоима 
власти 4.600.000,00  4.600.000,00

   

77 4631

 Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 3.790.000,00  3.790.000,00

   
  

414   Отпремнине 
и помоћи 0,00      0,00

   

  

415   Накнада 
трошкова за 
запослене 980.000,00      980.000,00

   
  

416   Награде 
запосленима 150.000,00      150.000,00

   
  

421   Стални 
трошкови 1.350.000,00  1.350.000,00

   
  

422   Трошкови 
путовања 700.000,00      700.000,00

   
  

423   Услуге по 
уговору 160.000,00      160.000,00

   

  

425   Текуће 
поправке и 
одржавање 180.000,00      180.000,00

   
  426   Материјал 250.000,00      250.000,00
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472   Накнаде из 
буџета за 
образовање 10.000,00      10.000,00

   

  

482   Порези, 
обавезне таксе и 
пенали 10.000,00      10.000,00

   

78 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 810.000,00      810.000,00

   

  

511  Зграде и 
грађевински 
објекти 500.000,00      500.000,00

   
  

512  Машине и 
опрема 300.000,00      300.000,00

   

  

515 
Нематеријална 
имовина 10.000,00      10.000,00

   

  

Извори 
финансирања за 
функцију 912:    

   Приходи из 
буџета 40.870.000,00  40.870.000,00

   
  

Укупно за 
функцију 912: 40.870.000,00 0,00 40.870.000,00

   

  

ОБРАЗОВАЊЕ 
НЕКВАЛИФИК
ОВАНО НА 
ДРУГОМ 
МЕСТУ    

 

9
8
0    

Образовање 
неквалификовано 
на другом месту    

     

ОСНОВНА 
МУЗИЧКА 
ШКОЛА 
ПРИЈЕПОЉЕ    

   79 4631

Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 145.000,00     0,00 145.000,00

     
415  Средства  за 
превоз запослених 115.000,00      115.000,00

     426 Материјал 30.000,00      30.000,00

     
423  Средства  за 
извођење наставе 0,00      0,00

   

  

Извори 
финансирања  за 
функцију 980:    

  
 Приходи  из 
буџета 145.000,00      145.000,00

   
Укупно  за 
функцију 980: 145.000,00     0,00 145.000,00

     
ПОЉОПРИВРЕД
А    

 

4
2
0    Пољопривреда    

   80 424
Специјализоване 
услуге 2.200.000,00  2.200.000,00

     

Средства ове 
апропријације 
користиће се за : 
набавку ракета за 
противградну 
заштиту, накнаду 
за стрелце и 
стручне услуге на 
унапређењу 
пољопривредне 
производње    

Страна 27



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               7. април 2014. године

   81 4511

Текуће 
субвенције за 
пољопривреду 5.000.000,00  5.000.000,00

     

Средства ове 
апропријације 
користиће се за 
субвенције у 
пољопривреди на 
основу програма 
мера подршке  за 
коришћење 
средстава    

     

Извори 
финансирања за 
функцију 421:    

   
 Приходи из 
буџета 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00

   
Укупно за 
функцију 421: 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00

     ЗДРАВСТВО    

 

7
0
0    

Здравствена 
заштита    

     

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВА ВАРОШ И 
ОДЕЉЕЊЕ 
БОЛНИЦЕ 
НОВА ВАРОШ    

    464

Дотације 
организацијама 
обавезног 
социјалног 
осигурања 8.000.000,00  8.000.000,00

   
#

## 4641

Текуће дотације 
организацијама 
обавезног 
социјалног 
осигурања 6.500.000,00  6.500.000,00

   
#

## 4642

Капиталне 
дотације 
организацијама 
обавезног 
социјалног 
осигурања 1.500.000,00  1.500.000,00

     

Извори 
финансирања за 
функцију 700:    

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

   
Укупно за 
функцију 700: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

     
ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА    

 

8
1
0    

Услуге рекреације  
и спорта    

     

СПОРТСКИ 
САВЕЗ НОВА 
ВАРОШ    

   
#

## 481

Дотације 
спортским 
клубовима 20.000.000,00  20.000.000,00

     Средстав ове 
апропријације 
користиће се за 
финансирање 
активности 
Спортског савеза и 
клубова, а на 
основу 
Правилника о 
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критеријумима за 
финансирање 
потреба у области 
спорта

   

Извори 
финансирања за 
функцију 810:    

   
 Приходи из 
буџета 20.000.000,00  20.000.000,00

   
Укупно за 
функцију 810: 20.000.000,00  20.000.000,00

     
СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА    

 

0
9
0    

Социјална 
заштита 
некласификована 
на другом месту    

     

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ 
РАД    

    463

Трансфери 
осталим нивоима 
власти 17.195.000,00  17.195.000,00

   85 4631

Текући 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 17.095.000,00  17.095.000,00

     

411 Плате ,додаци 
и накнаде 
запослених 1.180.000,00  1.180.000,00

     

412 Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 215.000,00      215.000,00

     
421 Стални 
трошкови 700.000,00      700.000,00

     
472 Помоћ у кући 
за стара лица 0,00      0,00

     

472 Накнаде за 
социјалну заштиту 
из буџета- 
тренутне помоћи 11.000.000,00  11.000.000,00

     

472 Накнаде за 
социјалну заштиту 
из буџета-боравак 
деце на мору 1.000.000,00  1.000.000,00

     

472 Месечне 
накнаде 
самохраним 
родитељима без 
сталног запослења 3.000.000,00  3.000.000,00

     

Средства ове 
апропријације 
преносиће се на 
основу 
Правилника и 
Одлуке 
општинског већа    

   86 4632

Капитални 
трансфери 
осталим нивоима 
власти 100.000,00      100.000,00

     
512 Машине и 
опрема 100.000,00      100.000,00

     

Извор 
финансирања за 
функцију 090:    

   
01 Приходи из 
буџета 17.195.000,00 0,00 17.195.000,00

   
04 Сопствени 
приходи   0,00

   
Укупно за 
функцију 090: 17.195.000,00 0,00 17.195.000,00
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'
0
4
0    Породица и деца    

   87 472

Накнада за 
социјалну 
заштиту из 
буџета 11.800.000,00  11.800.000,00

    472310

Накнада из буџета 
за децу и 
породицу-
новорођенчад 7.000.000,00  7.000.000,00

     

Ова апропријација 
ће се извршавати 
за подстицај 
наталитета и 
смањење 
сиромаштва, а 
преносиће се по 
Решењима у 
складу са 
Правилником  и 
Одлуком 
општинског већа    

    472710
Накнаде из буџета 
за образовање 750.000,00      750.000,00

     

Ова апропријација 
ће се извршавати 
поУговору за 
смештај и исхрану 
ученика са 
хендикепом а за 
остале накнаде по 
Закључку 
Председника 
општине    

    472210

Накнаде из буџета 
за децу о 
породицу-
незапослене 
породиље 4.000.000,00  4.000.000,00

     

Ова апропријација 
ће се извршавати 
за подстицај 
наталитета и 
смањење 
сиромаштва, а 
преносиће се по 
Решењима у 
складу са 
Правилником  и 
Одлуком 
општинског већа    

    472930

Једнократне 
помоћи избеглим 
и расељеним 
породицама по 
решењима 
Комесаријата за 
избеглице 50.000,00      50.000,00

     

Извор 
финансирања за 
функцију 040:    

  
 Приходи из 
буџета 11.800.000,00  11.800.000,00

  
Укупно за 
функцију 040: 11.800.000,00  11.800.000,00

 

1
6
0    

Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту    
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МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ    

3     МЗ Нова Варош    

   88 421 Стални трошкови 60.000,00     0,00 60.000,00

   89 422
Трошкови 
путовања 10.000,00      10.000,00

   90 423
Услуге по 
уговору 60.000,00      60.000,00

   92 425

Текуће поправке 
и одржавање 
осталих објеката 250.000,00      250.000,00

   93 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.1   0,00

  
  

 Приходи из 
буџета 395.000,00      395.000,00

  
  

 Сопствени 
приходи  0,00 0,00

  

  
Остали извори 
финансирања 0,00  

   
  

Укупно за главу 
3.1 395.000,00     0,00 395.000,00

3     МЗ Акмачићи    

   94 411

Плате, додаци и 
накнаде 
запосленима-
Исплата ће се  
вршити из 
осталих извора 690.000,00      690.000,00

   95 412

Социјални 
доприноси на 
терет 
послодавца-
Исплата ће се  
вршити из 
осталих извора 125.000,00      125.000,00

   96 421
Стални трошкови-Из 
осталих извора 100.000,00160.000,00      160.000,00

   97 423

Услуге по 
уговору-Из 
осталих извора 
30.000,00 80.000,00      80.000,00

   99 425

Текуће поправке 
и одржавање 
осталих објеката- 
Из осталих извора 
220.000,00 420.000,00      420.000,00

   100 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.2    

  
  

 Приходи из 
буџета 1.490.000,00  1.490.000,00

  
  Од тога:    

    Остали извори 
финансирања
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1.165.000,00      1.165.000,00
   

  
Укупно за главу 
3.2 1.490.000,00  1.490.000,00

3     МЗ РАДИОЊА    

   101 411

Плате, додаци и 
накнаде 
запосленима-
Исплата ће се  
вршити из 
осталих извора 475.000,00      475.000,00

   102 412

Социјални 
доприноси на 
терет 
послодавца-
Исплата ће се  
вршити из 
осталих извора 65.000,00      65.000,00

   103 414

Социјална 
давања 
запосленима 235.000,00       

   104 421 Стални трошкови 30.000,00      30.000,00

   105 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   106 512
Машине и 
опрема 130.000,00      130.000,00

   107 425
Текуће поправке 
и одржавање 200.000,00      200.000,00

   108 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.3    

  
  

 Приходи из 
буџета 1.055.000,00  1.055.000,00

  
  Од тога:    

  

  
Остали извори 
финансирања 540.000,00      540.000,00

   
  

Укупно за главу 
3.3 1.055.000,00  1.055.000,00

3     МЗ ВРАНЕША    

   109 421 Стални трошкови 160.000,00      160.000,00

   110 423

Услуге по 
уговору-
205.000,00 дин. из 
осталих извора 240.000,00      240.000,00

   111 512
Машине и 
опрема 130.000,00      130.000,00

   112 425
Текуће поправке 
и одржавање 100.000,00      100.000,00

   113 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.4   0,00

  
  

 Приходи из 
буџета 515.000,00      515.000,00

  
  Од тога:    

  

  
Остали извори 
финансирања 205.000,00      205.000,00

   
  

Укупно за главу 
3.4 515.000,00      515.000,00
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4     МЗ БОЖЕТИЋИ    

   114 421 Стални трошкови 60.000,00      60.000,00

   115 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   117 425
Текуће поправке 
и одржавање 200.000,00      200.000,00

   118 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.5    

  
  

 Приходи из 
буџета 310.000,00      310.000,00

   

  
Укупно за главу 
3.5 310.000,00  310.000,00

4     МЗ РУТОШИ    

   119 421 Стални трошкови 60.000,00      60.000,00

   120 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   121      

   122 425
Текуће поправке 
и одржавање 100.000,00      100.000,00

   123 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.6    

  
  

 Приходи из 
буџета 210.000,00      210.000,00

   

  
Укупно за главу 
3.6 210.000,00      210.000,00

4     МЗ НЕГБИНА    

   124 421 Стални трошкови 20.000,00      20.000,00

   125 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   127 425
Текуће поправке 
и одржавање 100.000,00      100.000,00

   128 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.7    

  
  

 Приходи из 
буџета 170.000,00      170.000,00

   

  
Укупно за главу 
3.7 170.000,00      170.000,00

4     МЗ ЈАСЕНОВО    

   129 421 Стални трошкови 50.000,00      50.000,00

   130 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   132 425 Текуће поправке 100.000,00      100.000,00
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и одржавање 

   133 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.8    

  
  

 Приходи из 
буџета 200.000,00      200.000,00

   

  
Укупно за главу 
3.8 200.000,00      200.000,00

4     
МЗ 
ДРАЖЕВИЋИ    

   134 421 Стални трошкови 20.000,00      20.000,00

   135 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   136 425
Текуће поправке 
и одржавање 100.000,00      100.000,00

   138 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.9    

  
  

 Приходи из 
буџета 170.000,00      170.000,00

   

  
Укупно за главу 
3.9 170.000,00      170.000,00

#
#     МЗ ДРАГЛИЦА    

   139 421 Стални трошкови 40.000,00      40.000,00

   140 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   142 425
Текуће поправке 
и одржавање 100.000,00      100.000,00

   143 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.10    

  
  

 Приходи из 
буџета 190.000,00      190.000,00

   

  
Укупно за главу 
3.10 190.000,00      190.000,00

3     МЗ БИСТРИЦА    

   144 421

Стални трошкови-
250.000,00 дин .из осталих  
извора 300.000,00      300.000,00

   145 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   147 425
Текуће поправке 
и одржавање 100.000,00      100.000,00

   148 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.11    

     Приходи из 450.000,00      450.000,00
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буџета
  

  Од тога:    
  

  
Остали извори 
финансирања 250.000,00      250.000,00

   
  

Укупно за главу 
3.11 450.000,00      450.000,00

3     МЗ БЕЛА РЕКА    

   149 421 Стални трошкови 20.000,00      20.000,00

   150 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   152 425
Текуће поправке 
и одржавање 100.000,00      100.000,00

   153 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.12    

  
  

 Приходи из 
буџета 170.000,00      170.000,00

   

  
Укупно за главу 
3.12 170.000,00      170.000,00

3     МЗ АМЗИЋИ    

   154 421 Стални трошкови 20.000,00      20.000,00

   155 423
Услуге по 
уговору 35.000,00      35.000,00

   157 425
Текуће поправке 
и одржавање 100.000,00      100.000,00

   158 426 Материјал 15.000,00      15.000,00
   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.13    

  
  

 Приходи из 
буџета 170.000,00      170.000,00

  

  
Укупно за главу 
3.13 170.000,00      170.000,00

   

  

Извори 
финансирања за 
функцију 160    

  
  

 Приходи из 
буџета 5.495.000,00  5.495.000,00

  
  

Од тога:
 0,00  

  
  

Остали извори 
финансирања 2.160.000,00  2.160.000,00

   
  

Укупно за 
функцију 160: 5.495.000,00 0,00 5.495.000,00

 

8
2
0    Услуге културе    

3     

ДОМ КУЛТУРЕ 
''ЈОВАН 
ТОМИЋ'' НОВА 
ВАРОШ    

   

159 411

Плате, додатци и 
накнаде 
запослених 4.000.000,00 50.000,00 4.050.000,00

   

 411110

Плате, додатци и 
накнаде 
запослених 4.000.000,00 50.000,00 4.050.000,00
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160 412

Социјални 
доприноси на 
терет запослених 720.000,00     9.000,00 729.000,00

   

 412000

Социјални 
доприноси на 
терет запослених 720.000,00     9.000,00 729.000,00

   
161 413 Накнаде у натури  56.000,00 56.000,00

   

162 414

Социјална 
давања 
запосленима 250.000,00     100.000,00 350.000,00

   
163 416

Награде,бонуси и 
остали расходи  40.000,00 40.000,00

   
164 421

Стални 
трошкови 1.845.000,00 270.000,00 2.115.000,00

   

 421100
Трошкови платног 
промета 90.000,00     60.000,00 150.000,00

   

 421200 Енергетске услуге 1.400.000,00 100.000,00 1.500.000,00
   

 421300 Комуналне услуге 180.000,00      180.000,00
   

 421400
Услуге 
комуникација  60.000,00 60.000,00

   
 421500

Трошкови 
осигурања 175.000,00     50.000,00 225.000,00

   
 421900 Остали трошкови   0,00

   
165 422

Трошкови 
путовања  410.000,00 410.000,00

   
166 423 Услуге по уговору 50.000,00     295.000,00 345.000,00

   
167 424

Специјализоване 
услуге 1.000.000,00 750.000,00 1.750.000,00

   

  

Средства из 
одобрених 
апропријација у 
оквиру економске 
класификације 424 
преносиће се по 
Програму рада за 
КУД, позориште и 
остале услуге 
културе    

   
168 425

Текуће 
одржавање 500.000,00     150.000,00 650.000,00

   
169 426 Материјал  335.000,00 335.000,00

   

170 481

Дотације 
невладиним 
организацијама  10.000,00 10.000,00

   
171 482

Порези обавезне 
таксе и казне 30.000,00     5.000,00 35.000,00

   

172 511

Зграде и 
грађевински 
објекти 0,00      0,00

   
 511310

Капитално 
одржавање зграде 0,00      0,00

   
173 512

Машине и 
опрема 250.000,00     30.000,00 280.000,00

   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.14    

  
  

 Приходи из 
буџета 8.645.000,00  8.645.000,00

  
  

 Сопствени 
приходи  2.414.000,00 2.414.000,00

  
  

Остали извори 
финансирања  96.000,00 96.000,00

   
  

Укупно за главу 
3.14 8.645.000,00 2.510.000,00 11.155.000,00
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3
.
1
5     

БИБЛИОТЕКА 
''ЈОВАН 
ТОМИЋ'' НОВА 
ВАРОШ    

   174 411

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 2.400.000,00  2.400.000,00

   

 411110

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 2.400.000,00  2.400.000,00

   

175 412

Социјални 
доприноси на 
терет запослених 430.000,00      430.000,00

   

 412000

Социјални 
доприноси на 
терет запослених 430.000,00      430.000,00

   
176 413 Накнаде у натури  20.000,00 20.000,00

   

177 414

Социјална 
давања 
запосленима 70.000,00      70.000,00

   

178 415

Накнаде 
трошкова за 
запослене   0,00

   
179 416

Награде, бонуси и 
остали расходи 50.000,00      50.000,00

   
 416100

Награде 
запосленима 50.000,00      50.000,00

   
180 421

Стални 
трошкови 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

   
 421100

Трошкови платног 
промета 40.000,00      40.000,00

   
 421200 Енергетске услуге 800.000,00      800.000,00

   
 421300 Комуналне услуге 60.000,00      60.000,00

   
 421400

Услуге 
комуникација 75.000,00      75.000,00

   
 421500

Трошкови 
осигурања 20.000,00      20.000,00

   
 421600

Закуп имовине и 
опреме 5.000,00      5.000,00

   
 421900 Остали трошкови   0,00

   
181 422

Трошкови 
путовања 120.000,00      120.000,00

   

 422100

Трошкови 
службених 
путовања у земљи 120.000,00      120.000,00

   
182 423

Услуге по 
уговору 370.000,00     200.000,00 580.000,00

   
 423200

Компјутерске 
услуге 30.000,00      30.000,00

   

 423300

Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених 30.000,00      30.000,00

   
 423400

Услуге 
информисања 10.000,00      10.000,00

   
 423500 Стручне услуге 50.000,00      50.000,00

   
 423700 Репрезенрација 0,00     50.000,00 50.000,00

   
 423900

Остале опште 
услуге 250.000,00     150.000,00 400.000,00

   
183 424

Специјализоване 
услуге 150.000,00      150.000,00

   

 424900

Остале 
специјализоване 
услуге 150.000,00      150.000,00

   
184 425

Текуће 
одржавање 350.000,00      350.000,00
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 425100

Текућа поправка и 
одржавање зграде 300.000,00      300.000,00

   
 425200

Текућа поправка и 
одржавање опреме 50.000,00      50.000,00

   
185 426 Материјал 180.000,00     0,00 180.000,00

   
 426100

Административни 
материјал 80.000,00      80.000,00

   

 426300

Публикације, 
часописи и 
гласила 30.000,00      30.000,00

   
 426400 Издаци за гориво   0,00

   

 426800

Материјал за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељство 50.000,00      50.000,00

   
 426900

Материјал за 
посебне намене 20.000,00      20.000,00

   
186 482

Порези обавезне 
таксе и казне 20.000,00      20.000,00

   
 482100 Остали порези 10.000,00      10.000,00

   
 482200 Обавезне таксе 10.000,00      10.000,00

   

187 511

Зграде и 
грађевински 
објекти 0,00      0,00

   
 511300

Капитално 
одржавање зграде 0,00      0,00

   
188 512

Машине и 
опрема 30.000,00     0,00 30.000,00

   
 512200

Административна 
опрема 30.000,00      30.000,00

   
189 515

Остала основна 
срадства 300.000,00     50.000,00 350.000,00

   
 515120 Набавка књига 300.000,00     50.000,00 350.000,00

   

  

Извори 
финансирања за 
главу 3.15    

  
  

 Приходи из 
буџета 5.470.000,00  5.470.000,00

  
  

 Сопствени 
приходи  270.000,00 270.000,00

  
  

Укупно за главу 
3.15 5.470.000,00 270.000,00 5.740.000,00

  

  

Извори 
финансирања за 
функцију 820    

  
  

 Приходи из 
буџета 14.115.000,00  14.115.000,00

  
  

Сопствени 
приходи  2.684.000,00 2.684.000,00

  
  

Остали извори 
финансирања  96.000,00 96.000,00

  
  

Укупно за 
функцију 820: 14.115.000,00 2.780.000,00 16.895.000,00

 8
6
0

 

  

Услуге културе 
некласификоване 
на другом месту    

3
.
0
0

  

  

ОДЕЉЕЊЕ 
ЗАВИЧАЈНОГ 
МУЗЕЈА 
УЖИЦЕ `   

   

 465

Остале донације, 
дотације и 
трансфери 600.000,00      600.000,00

   

190 4651

Текуће донације, 
дотације и 
трансфери 600.000,00      600.000,00

     Извори 
финансирања за 
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функцију 860:
  

  
01 Приходи из 
буџета 600.000,00      600.000,00

  
  

Укупно за 
функцију 860: 600.000,00      600.000,00

 

4
7
3    Туризам    

3     

ТУРИСТИЧКО-
СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР"ЗЛАТА
Р" НОВА 
ВАРОШ    

   

191 411

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 3.900.000,00  3.900.000,00

   

 411110

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 3.900.000,00  3.900.000,00

   

192 412

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 700.000,00      700.000,00

   

 412000

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 700.000,00      700.000,00

   
193 413 Накнаде у натури 0,00      0,00

   

194 414

Социјална 
давања 
запосленима 60.000,00      60.000,00

   
195 416

Награде, бонуси и 
остали расходи 0,00     0,00 0,00

   

 416100

Награде 
запосленим и 
остали расходи 0,00      0,00

   
196 421

Стални 
трошкови 10.550.000,00 12.800.000,00 23.350.000,00

   
 421100

Трошкови платног 
промета 200.000,00     200.000,00 400.000,00

   
 421200 Енергетске услуге 9.000.000,00 11.000.000,00 20.000.000,00

   
 421300 Комуналне услуге 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00

   
 421400

Услуге 
комуникација 150.000,00     100.000,00 250.000,00

   
 421500

Трошкови 
осигурања 100.000,00     100.000,00 200.000,00

   
 421600

Закуп опреме за 
спорт 100.000,00     500.000,00 600.000,00

   
 421900 Остали трошкови  400.000,00 400.000,00

   
197 422

Трошкови 
путовања 300.000,00     100.000,00 400.000,00

   

 422100

Трошкови 
службених 
путовања у земљи 200.000,00     100.000,00 300.000,00

   

 422200

Трошкови 
службених 
путовања у 
иностранство 100.000,00      100.000,00

   
198 423

Услуге по 
уговору 11.270.000,00 15.530.000,00 26.800.000,00

   
 423200

Koмпјутерске 
услуге 40.000,00      40.000,00

   

 423300

Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених 30.000,00      30.000,00

   
 423400

Услуге 
информисања 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00

   
 423500 Стручне услуге 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00
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 423600

Угоститељсе 
услуге  30.000,00 30.000,00

   
 423900

Остале опште 
услуге 9.200.000,00 14.500.000,00 23.700.000,00

   
199 424

Специјализоване 
услуге 1.600.000,00 1.000.000,00 2.600.000,00

   
 424300

Медицинске 
услуге  100.000,00 100.000,00

   

 424900

Остале 
специјализоване 
услуге 1.600.000,00 200.000,00 1.800.000,00

   

  

Средства ове 
апропријације 
преносиће се за 
туристичке 
манифестације, 
сајмове и изложбе 
према програму 
манифестација за 
2014 годину    

 4
7
3

С
Л
О
Р

  

Реализација 
стратегије 
локалног 
одрживог развоја    

 2
3
3
-
5

Стратешки циљ 
бр. 2.3: Туристички 
потенијали и 
ресурси су 
оптимално 
искоришћени    

  ПРОГРАМ: 
Организација 
манифестација у 
циљу заштите 
традиционалних 
вредности и 
промоције 
општине    

 4
7
3

С
Л
О
Р

2
3
3
-
5
.
1   

ПРОЈЕКАТ:Орга
низовање 
манифестације " 
Златарфест"    

   
200 424900

Специјализоване 
услуге 2.500.000,00 700.000,00 3.200.000,00

   

  

Укупно за  
пројекат СЛОР 
233-5.1 2.500.000,00 700.000,00 3.200.000,00

   

  

Извори 
финансирања за  
програм СЛОР 
233-5    

   
  

Приходи из  
буџета 2.500.000,00  2.500.000,00

   
  

Сопствени 
приходи  700.000,00 700.000,00

   
  

Остали извори 
финансирања   0,00

   

  

Укупно за  
програм СЛОР 
233-5 2.500.000,00 700.000,00 3.200.000,00
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 4
7
3

С
Л
О
Р

2
2
2
-
5

  

Реализација 
стратегије 
локалног 
одрживог развоја
Стратешки циљ 
бр. 2.2:
Туристичке 
услуге и понуда 
на Златару 
јекомплетна, 
јединствена, 
богата, 
разноврсна и 
квалитетна 
ПРОГРАМ:Уређе
ње купалишта на 
Златарском 
језеру-понтонска 
плажа    

 4
7
3

С
Л
О
Р
2
2
2
-
5
.
1   

ПРОЈЕКАТ:Пост
ављање 
понтонске плаже 
и набавка 
спортске опреме    

   
      

   
201 512000 Машине и опрема 3.000.000,00  3.000.000,00

   

  

Укупно за  
пројекат СЛОР 
222-5.1 3.000.000,00  3.000.000,00

   

  

Извори 
финансирања за 
програм СЛОР 
222-5.1    

   
  

Приходи из 
буџета 3.000.000,00  3.000.000,00

   

  

Укупно за 
програм СЛОР 
222-5 3.000.000,00  3.000.000,00

   
202 425

Текуће 
одржавање 3.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00

  

 425100

Текуће поправке и 
одржавање 
објеката 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

   
 425200

Текуће поправке и 
одржавање опреме 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00

   
203 426 Материјал 9.030.000,00 11.070.000,00 20.100.000,00

   
 426100

Административни 
материјал 630.000,00     200.000,00 830.000,00

   
 426400

Материјал за 
саобраћај 400.000,00     300.000,00 700.000,00

   

 426800

Материјал за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељство 5.000.000,00 9.570.000,00 14.570.000,00

   
 426900

Материјал за 
посебне намене 3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

   
204 441

Отплате домаћих 
камата 50.000,00      50.000,00

   
205 444 Курсне разлике 30.000,00      30.000,00

   

206 472

Накнаде за 
социјалну 
заштиту из 
буџета    
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207 482

Порези,обавезне 
таксе и казне 150.000,00     0,00 150.000,00

   
 482100 Остали порези 50.000,00      50.000,00

   
 482200 Обавезне таксе 100.000,00      100.000,00

   

208 483

Новчане казне и 
пенали по 
решењу судова 20.000,00     0,00 20.000,00

   

 483100

Новчане казне и 
пенали по решењу 
судова 20.000,00      20.000,00

   

209 511

Зграде и 
грађевински 
објекти 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

   

 511300

Капитално 
одржавање зграда 
и објеката 3.600.000,00  3.600.000,00

   
 511400

Пројектно 
планирање   0,00

   
210 512

Машине и 
опрема 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00

   
 512000 Машине и опрема 3.850.000,00  3.850.000,00

   

211 513

Остале 
некретнине и 
опрема 0,00      0,00

   

 513000

Остале некретнине 
и опрема -забавни 
парк 0,00      0,00

   
212 515

Нематеријална 
имовина 0,00      0,00

   
 515100

Компјутерскеи 
софтвер 0,00      0,00

   

  

Извори 
финансирања за 
функцију 473.    

  
  

 Приходи из 
буџета 53.610.000,00  53.610.000,00

  
  

 Сопствени 
приходи  42.000.000,00 42.000.000,00

  
  

Остали извори 
финансирања    

  
  

Укупно за главу 
3.16 53.610.000,00 42.000.000,00 95.610.000,00

 

9
1
1    

Предшколско 
образовање    

3     

ДЕЧЈИ ВРТИЋ 
''ПАША И 
НАТАША'' 
НОВА ВАРОШ''    

   

213 411

Плате, додаци и 
накнаде 
запосленима 19.500.000,00 3.767.000,00 23.267.000,00

   

 411110

Плате, додаци и 
накнаде 
запосленим 19.500.000,00 3.767.000,00 23.267.000,00

   

214 412

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 3.500.000,00 675.000,00 4.175.000,00

   

 412000

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 3.500.000,00 675.000,00 4.175.000,00

   
215 413 Накнаде у натури  305.000,00 305.000,00

   

216 414

Социјална 
давања 
запосленим 0,00     140.000,00 140.000,00
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217 416

Награде бонуси и 
остали расходи 110.000,00      110.000,00

   
218 421

Стални 
трошкови 3.630.000,00 686.000,00 4.316.000,00

   
 421100

Трошкови платног 
промета  160.000,00 160.000,00

   
 421200 Енергетске услуге 3.000.000,00  3.000.000,00

   
 421300 Комуналне услуге 630.000,00     135.000,00 765.000,00

   
 421400

Услуге 
комуникација  61.000,00 61.000,00

   
 421500

Трошкови 
осигурања  330.000,00 330.000,00

   
219 422

Трошкови 
путовања 60.000,00     75.000,00 135.000,00

   
220 423

Услуге по 
уговору 80.000,00     290.000,00 370.000,00

   
221 424

Специјализоване 
услуге 200.000,00     250.000,00 450.000,00

   
222 425

Текуће 
одржавање 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00

   

 425100

Текуће поправке и 
одржавање зграда 
и објеката 1.680.000,00  1.680.000,00

   
 425200

Текуће поправке и 
одржавање опреме 100.000,00      100.000,00

   
223 426 Материјал  2.830.000,00 2.830.000,00

   

224 472

Накнада за 
социјалну 
заштиту из 
буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

   
225 482

Порези, обавезне 
таксе и казне  42.000,00 42.000,00

   
226 512

Машине и 
опрема 2.250.000,00 5.000,00 2.255.000,00

   
 512900

Административна 
опрема 250.000,00      250.000,00

   
 512600

Опрема за 
образовање  5.000,00 5.000,00

   

 512900

Опрема за 
производњу-
опрема за грејање 2.000.000,00  2.000.000,00

   
227 515

Нематеријална 
имовина  30.000,00 30.000,00

  

  

Извори 
финансирања за 
функцију 911    

  
  

 Приходи из 
буџета 32.110.000,00  32.110.000,00

  
  

Сопствени 
приходи  4.653.000,00 4.653.000,00

  
  

Остали извори 
финансирања  4.442.000,00 4.442.000,00

   
  

Укупно за главу 
3.17 32.110.000,00 9.095.000,00 41.205.000,00

 

6
2
0    Развој заједнице    

3     

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ И 
ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ    

   228 411

Плате, додаци и 
накнаде 
запосленим 7.970.000,00  7.970.000,00

   229 412

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 1.430.000,00  1.430.000,00
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   230 413 Накнаде у натури   0,00

   231 414

Социјална 
давања 
запосленима 400.000,00      400.000,00

   232 415

Накнаде 
трошкова за 
запослене 70.000,00      70.000,00

   233 416 Награде и бонуси   0,00

   234 421
Стални 
трошкови 700.000,00      700.000,00

   235 422
Трошкови 
путовања 150.000,00      150.000,00

   236 423
Услуге по 
уговору 630.000,00      630.000,00

   237 424
Специјализоване 
услуге 900.000,00      900.000,00

   238 424

Одржавање 
локалних путева 
у селима 14.500.000,00  14.500.000,00

     

Средства ове 
апропријације 
користиће се за 
МЗ:-Мз Нова 
Варош-
700,000.00-МЗ 
Акмачићи-
1,200,000.00-МЗ 
Радоиња-
500,000.00-МЗ 
Вранеша-
300,000.00-МЗ 
Божетићи-
1,200,000.00-МЗ 
Рутоши-
600,000.00-МЗ 
Негбина-
1,000,000.00-МЗ 
Јасеново-
1,500,000.00-МЗ 
Дражевићи-
300,000.00-МЗ 
Драглица-
500,000.00-МЗ 
Бистрица-
500,000.00-МЗ 
Бела Река-
1,000,000.00 -МЗ 
Амзићи-
200,000.00a по 
одлукама Савета 
МЗ5,000,000.00 
дин.ће се 
користити по 
плану Дирекције 
за изградњу    

   239 424

Одржавање 
локалних улица у 
граду 4.000.000,00  4.000.000,00

   240 424

Зимско 
одржавање 
путева 9.500.000,00  12.000.000,00

   241 425
Текуће поравке и 
одржавање 100.000,00      100.000,00

   242 426 Материјал 1.400.000,00  1.400.000,00

   243 441

Отплата камата 
домаћим 
пословним 
банкама 10.000,00      10.000,00

   244 444

Пратећи 
трошкови 
задуживања 15.000,00      15.000,00
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   245 482
Порези, обавезне 
таксе и казне 150.000,00      150.000,00

   246 483

Новчане казне и 
пенали по 
решењу судова 450.000,00      450.000,00

   247 511
Израда пројектне 
документације 2.300.000,00  2.300.000,00

   248 511

Зграде и 
грађевински 
објекти 12.000.000,00  12.000.000,00

     

Средс.ове апропр. 
користиће се за :
-изградњу пијаца 
5.000.000,00
-изградњу 
прихватилиште за 
псе 3.000.000,00
-изградња система 
за вешт.оснежав. 
1.500.000,00
-изг.и уређ. град. 
гроб.2.500.000,00    

 

6
2
0

С
Л
О
Р
 
5
1
1
-
2   

Реализација 
стратегије 
одрживог развоја    

 

Стратешки циљ 
бр. 5.1. Развој 
градске, сеоске и 
туристичке 
инфраструктуре и 
планске 
документације као 
предуслова за 
општи друштвено-
економски развој    

 

ПРОГРАМ: 
Изградња улица у 
градским и 
приградским 
насељима    

 

6
2
0

С
Л
О
Р
 
5
1
1
-
2
.
1   

ПРОЈЕКАТ: 
Изградња улица 
у градској зони    

   249 424000
Специјал. услуге - 
Геодетске услуге 300.000,00  300.000,00

   250 511000
Израда пројектне 
документације 400.000,00  400.000,00

   251 511000

Изградња 
локалних путева и 
улица 10.000.000,00  10.000.000,00

   252 541000
Експропријација 
земљишта 1.000.000,00  1.000.000,00

     

Укупно за 
пројекат СЛОР 
511-2.1 11.700.000,00  11.700.000,00

 6
2
0

С
Л
О
Р
 
5
1

  ПРОЈЕКАТ: 
Изградња улица 
у приградским 
насељима
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1
-
2
.
2

   253 424000
Специјал. услуге - 
Геодетске услуге 200.000,00            200,000 

   254 511000
Израда пројектне 
документације 300.000,00            300,000 

   255 511000

Изградња 
локалних путева и 
улица 10.000.000,00  10.000.000,00

   256 541000
Експропријација 
земљишта           500,000            500,000 

     

Укупно за 
пројекат СЛОР 
511-2.2 11.000.000,00  11.000.000,00

     

Извори 
финансирања за 
програм СЛОР 
511-2    

     
Приходи из 
буџета 22.700.000,00  22.700.000,00

     

Укупно за  
програм СЛОР 
511-2 22.700.000,00  22.700.000,00

   257 511

Изградња 
локалних  путева 
у селима 30.000.000,00  30.000.000,00

   258 512
Машине и 
опрема 5.200.000,00  5.200.000,00

   259 541 Земљиште 1.000.000,00  1.000.000,00

  

 

Извори 
финансирања за 
ф-цију 620:    

  
 Приходи из 
буџета 115.575.000,00  115.575.000,00

   

Донације 
међународних 
организација   0,00

   
Остали извори 
финансирања   0,00

    
Укупно за 
функцију 620: 115.575.000,00 0,00 115.575.000,00

 

5
1
0    

Управњање 
отпадом-
чишћење    

   260 421
Стални 
трошкови 6.000.000,00  6.000.000,00

    421300
Услуге чишћења 
улица 6.000.000,00  6.000.000,00

   261 424
Специјализоване 
услуге 3.000.000,00  3.000.000,00

    424500

Услуге одржавања 
паркова и јавних 
површина 3.000.000,00  3.000.000,00

   

Извори 
финансирања за 
функцију 510:    

   Приходи из буџета 9.000.000,00  9.000.000,00

   
Остали извори 
финансирања    

    
Укупно 
зафункцију 510: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

 

6
4
0    Улична расвета    

   262 421 Стални 6.000.000,00  6.000.000,00
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трошкови

    421200

Трошкови електр. 
енерг за јавну 
расвету 6.000.000,00  6.000.000,00

   263 425

Текуће 
одржавање 
зграда и објеката 5.000.000,00  5.000.000,00

    425100
Одржавање јавне 
расвете 5.000.000,00  5.000.000,00

   264 511
Изградња  јавне 
расвете 2.000.000,00  2.000.000,00

    511200
Изградња  јавне 
расвете 2.000.000,00  2.000.000,00

     

Извори 
финансирања за 
функцију 640:   0,00

   
 Приходи из 
буџета 13.000.000,00  13.000.000,00

   
Остали извори 
финансирања   0,00

   
Укупно за 
функцију 640: 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

 

6
3
0    Водоснабдевање    

   265 425

Текуће поправке 
и одржавање 
зграда и објеката 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

    425100

Текуће поравке и 
одржавање 
водовода и 
канализације 2.100.000,00  2.100.000,00

   266 511

Зграде и 
грађевински 
објекти 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

    511200

Изградња 
воводовода и 
канализације 12.000.000,00  12.000.000,00

     

Извори 
финансирања за 
функцију 630:    

   
 Приходи из 
буџета 14.100.000,00  14.100.000,00

     
Остали извори 
финансирања  0,00 0,00

   
Укупно за 
функцију 630: 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00

  

 

Извори 
финансирања за 
главу 3.18   0,00

  
 Приходи из 
буџета 151.675.000,00  151.675.000,00

   

Донације 
међународних 
организација  0,00 0,00

   
Остали извори 
финансирања   0,00

   
Укупно за главу 
3.18 151.675.000,00 0,00 151.675.000,00

 

5
6
0    

Заштита 
животне средине  
некласификована 
на другом месту    

     

ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ    
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  267 424
Специјализоване 
услуге 200.000,00      200.000,00

  268 426 Материјал 200.000,00      200.000,00

   269 451

Субвенције 
јавним 
нефинансијским 
организацијама и 
предузећима 1.000.000,00  1.000.000,00

     

Извори 
финансирања за 
ф-цију 560:    

   Приходи из буџета 1.400.000,00  1.400.000,00

   
Укупно за 
функцију 560: 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

     

Извори 
финансирања за 
раздео 3:    

   
 Приходи из 
буџета 614.682.186,80  614.682.186,80

   
 Сопствени 
приходи  49.337.000,00 49.337.000,00

   

Донације 
међународних 
организација  20.000.000,00 20.000.000,00

   
Остали извори 
финансирања  4.538.000,00 4.538.000,00

     Укупно раздео 3. 614.682.186,80 73.875.000,00 688.557.186,80

     

ЈАВНИ 
ПРАВОБРАНИЛ
АЦ    

 

3
3
0    Судови    

   270 411
Плате,  додаци   и 
накнаде 1.300.000,00  1.300.000,00

    411110

Плате, додаци и 
накнаде 
функционера 1.300.000,00  1.300.000,00

   271 412

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 233.000,00      233.000,00

    412000

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 233.000,00      233.000,00

   272 414

Социјална 
давања 
запосленима 20.000,00      20.000,00

   273 421
Стални 
трошкови 55.000,00      55.000,00

    421400
Услуге 
комуникација 40.000,00      40.000,00

    421900 Остали трошкови 15.000,00      15.000,00

   274 422

Трошкови 
службених 
путовања 50.000,00      50.000,00

   275 423
Услуге по 
уговору 65.000,00      65.000,00

    423710

Репрезентација 
(угоститељске 
услуге) 15.000,00      15.000,00

    423320 Котизација 50.000,00      50.000,00
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   276 426 Материјал 110.000,00     0,00 110.000,00

    426300

Материјал за 
образовање и 
усавршавање 60.000,00      60.000,00

    426400
Материјал за 
саобраћај 50.000,00      50.000,00

     

Извори 
финансирања за 
функцију 330:    

     
 Приходи из 
буџета 1.833.000,00  1.833.000,00

     
Укупно за 
функцију330: 1.833.000,00  1.833.000,00

     

Извори 
финансирања за 
раздео 4:    

     
01 Приходи из 
буџета 1.833.000,00  1.833.000,00

     
04 Сопствени 
приходи  0,00 0,00

     Укупно раздео 4. 1.833.000,00 0,00 1.833.000,00

     

УКУПНО ЗА 
РАЗДЕО 
1.+2.+3.+4. 636.330.186,80 73.875.000,00 710.205.186,80

     
УКУПНИ 
РАСХОДИ: 636.330.186,80 73.875.000,00 710.205.186,80

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у " Службеном листу општине Нова Варош"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број: 06-6/33/2014-02 од 02.04.2014. године

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранислав Дилпарић

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Економска 
класифика

ција
ОПИС Средства из 

буџета за 2013.
Структ
ура % 2014 Структу

ра % индекс

1
2 3,00  3,00  3,00

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 110.688.000,00 15,31 106.130.000,00 16,68 95,88

411 Плате, додаци и накнаде запослених 84.520.000,00 11,69 84.735.000,00 13,32 100,25
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 15.128.000,00 2,09 15.170.000,00 2,38 100,28
413

Накнаде у натури 90.000,00 0,01 100.000,00 0,02 111,11

414 Социјална давања запосленима 3.460.000,00 0,48 2.975.000,00 0,47 85,98

415 Накнада запослених 730.000,00 0,10 430.000,00 0,07 58,90

416
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 1.860.000,00 0,26 220.000,00 0,03 11,83

417
Дневнице одборника и општинског 
већа 4.900.000,00 0,68 2.500.000,00 0,39 51,02
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42
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА 225.997.336,00 31,26 201.505.000,00 31,67 89,16

421 Стални трошкови 49.330.000,00 6,82 46.560.000,00 7,32 94,38

422 Трошкови путовања 2.290.000,00 0,32 2.200.000,00 0,35 96,07

423 Услуге по уговору 54.455.000,00 7,53 73.000.000,00 11,47 134,06

424 Специјализоване услуге 69.210.336,00 9,57 47.700.000,00 7,50 68,92

425 Текуће поправке и одржавања 37.520.000,00 5,19 17.500.000,00 2,75 46,64

426 Материјал 13.192.000,00 1,82 14.545.000,00 2,29 110,26

44 ОТПЛАТА КАМАТА 442.000,00 0,06 4.105.000,00 0,65 928,73

441 Отплате домаћих камата 420.000,00 0,06 3.560.000,00 0,56 847,62

444 Пратећи трошкови задуживања 22.000,00 0,00 545.000,00 0,09 2.477,27

45 СУБВЕНЦИЈЕ 18.700.000,00 2,59 16.100.000,00 2,53 86,10

451 Субвенције нефинансијским 
корпорацијама 18.700.000,00 2,59 16.100.000,00 2,53 86,10

 
Субвенције су до задњег ребаланса 
(22.11.2013.) износиле 23,000,000 
динара  0,00  0,00 0,00

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 80.197.014,00 11,09 83.610.000,00 13,14 104,26

463 Трансфери осталим нивоима власти 76.882.014,00 10,63 75.010.000,00 11,79 97,57

464
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 3.315.000,00 0,46 8.000.000,00 1,26 241,33

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 11.057.000,00 1,53 14.950.000,00 2,35 135,21

472
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 11.057.000,00 1,53 14.950.000,00 2,35 135,21

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 33.779.560,75 4,67 33.082.000,00 5,20 97,93

481 Дотације невладиним организација 28.575.957,75 3,95 29.532.000,00 4,64 103,35

482 Остали порези 1.120.000,00 0,15 1.180.000,00 0,19 105,36

483
Новчане казне и пенали по решењу 
суда 3.800.000,00 0,53 2.170.000,00 0,34 57,11

484
Накнада штете од елементарних 
непогода 283.603,00 0,04 200.000,00 0,03 70,52

49 РЕЗЕРВЕ 6.835.383,00 0,95 10.000.000,00 1,57 146,30

499 Средства резерве 6.835.383,00 0,95 10.000.000,00 1,57 146,30

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 226.055.000,00 31,27 166.848.186,80 26,22 73,81

511 Зграде и грађевински објекти 117.800.000,00 16,29 94.968.186,80 14,92 80,62

512 Машине и опрема 102.605.000,00 14,19 67.980.000,00 10,68 66,25

515 Нематеријална имовина 1.100.000,00 0,15 400.000,00 0,06 36,36

541 Грађевинско земљиште 4.550.000,00 0,63 3.500.000,00 0,55 76,92

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 8.270.000,00 1,14 0,00 0,00 0,00

611
Отплата кредита домаћим 
кредиторима 8.270.000,00 1,14 0,00 0,00 0,00

62
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 900.000,00 0,12 0,00 0,00 0,00

621
Набавка домаће финансијске 
имовине 900.000,00 0,12 0,00 0,00 0,00

 УКУПНО: 722.921.293,75 100,00 636.330.186,80 100,00 88,02

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ
Tабела 1. 
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Ред.бр.
Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 
локалне власти

Маса средстава за плате 
планирана за 2013. 

годину

Маса средстава за плате 
планирана за 2014. годину

Буџетска 
средства 

Остали 
извори

Буџетска 
средства 

Остали извори

1 2 3 4 5 6

1. Органи и организације локалне 
власти 55.050.000  54.000.000  

2 Установе културе 8.937.000 59.000 7.550.000 59.000

3
Остале установе из области 
јавних служби -Туристичко 
спортски центар 4.168.000  4.600.000  

4 Месне заједнице     *  1.265.000 1.355.000  

5.
Дирекције основане од стране 
локалне власти

9.210.000  9.400.000  

6
Предшколске установе

22.283.000 4.329.000 23.000.000 4.442.000

7

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

8
Остали индиректни корисници 
буџета     

 Укупно за све кориснике 
буџетских средстава 99.648.000 5.653.000 99.905.000 4.501.000

* Маса средстава за плате је увећана за плате у месним заједницама,  јер су у 2013. години
исплаћиване из других извора са њихових рачуна.
Укупна маса планираних средстава за плате не прелази дозвољени ниво.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ
Табела 2.

Ред.бр.
Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 
локалне власти

Број запослених 
на неодређено 

време

Број 
запослених на 

одређено 
време

Укупан број 
запослених

1 2 3 4 5(3+4)

1. Органи  и  организације  локалне 
власти 60  60

 Изабрана лица 2  2
 Постављена лица 4  4
 Запослени 54 6 60
2. Установе културе 9 1 10

3.

Остале установе из области јавних 
служби које се финансирају из 
буџета (осим предшколских 
установа; навести назив 
:Туристичко-спортски центар 5 1 6

4. Месне заједнице 3  3
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5 Дирекције основане од стране 
локалне власти 9  9

6

Укупно за све кориснике буџета 
на које се односи Закон о 
одређивању максималног броја  
запослених у локалној  
администрацији (1б+2+3) 75 8 83

7 Предшколске установе 31 9 40

8

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

9

Укупно за све кориснике 
буџетских 
средстава 117 17 134

Напомена: Запослени у Дирекцији за изградњу нису ушли у укупан број према Закону о одређивању 
максималног броја запослених јер је Дирекција јавно предузће и индиректан корисник.Дирекција има 9 
запослених и до сада од стране надлежног министарства нисмо имали примедбу на број запослених. 

*******************************************************************************************************
2

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07) и члана 40. 
тачка  1.  Статута  општине  Нова  Варош  ("Службени  лист  општине  Нова  Варош",  бр.10/2008  и  9/2012),  Скупштина 
општине Нова Варош, на седници одржаној 25.03.2014.године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
НОВА ВАРОШ

Члан 1.
У Пословнику о раду Скупштине  општине  Нова Варош ("Сл.лист  oпштине Нова  Варош",број  11/2008 и 

1/2009), у члану 4. став 2. речи:"на основу Уверења о избору одборника и извештаја Изборне комисије о спроведеним 
изборима", замењују се речима:"на основу Извештаја Верификационог одбора".

Члан 2.
У члану 48. став 2. уместо  тачке  - додаје се зарез,  и додају  рачи:
"с тим што Председник Скупштине и заменик Председника Скупштине  не могу бити чланови радних тела, 

као ни председници радних тела".

Члан 3.
У члану 61. ставу 3. реч:"сазвати", замењује се речима: "да сазове".
У ставу 7. иза речи: "седницу", додаје се реч:"у".

Члан 4.
У члану 66. у ставу 2. додају се речи:"у случају када Скупштина разматра тачку питања и предлози и у току  

њеног трајања утврди да није присутна већина од укупног броја одборника, седница Скупштине неће се прекинути ни 
одложити".

Члан 5.
У члану 68. у ставу 4. брише се тачка и додају речи:"али не дуже од (5) пет минута по свакој предложеној  

тачки за допуну дневног реда".
 У ставу 11. иза речи:"у току заседања" додају се речи:"а пре отварања расправе по конкретној тачки".
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Члан 6.
У члану 70. став 4.мења се и гласи:"на почетку расправе, током расправе  и након њеног завршетка, а пре  

гласања, председник одборничке групе има право да затражи паузу у трајању од 5 од 15 минута, ради консултација". 

Члан 7.
У  члану  71.  став  1.  мења  се  и  гласи:"На  седници  Скупштине  има  право  да  говори  сваки  одборник,  

председник Скупштине и заменик председника Скупштине".
После става 4.  додаје  се нови став 5.  који  гласи:"Дискусија  свих одборника  и других  овлашћених лица, 

укључујући председника Скупштине и заменика председника Скупштине, обављају се са говорнице".

Члан 8.
У члану 73. у став 2.после речи:"Председник одборничке групе",  додају се речи: "а у случају одсутности  

председника одборничке групе, овлашћени представник одборничке групе".

Члан 9.
У члану 75. у ставу 3. речи:"шеф одборничке групе", замењују се речима "председник одборничке групе".
У ставу 4. реч:"два" земењују се речју:"три ".

Члан 10.
У члану 81. после става 1. додаје се нови став, који гласи: "Пре преласка на гласање по свакој тачки дневног  

реда секретар Скупштине утврђује број присутних одборника".
Став 2. 3. и 4. постају став 3. 4. и 5.
После  става  4.  додаје  се  нови  став  који  гласи:  "Након  изјашњавања одборника  председник  Скупштине 

констатује  колико  се  одборника  изјаснило  "за",  колико  их  се  изјаснило  "против",  колико  их  се  изјаснило   као 
"уздржани", као и колико одборника није гласало."

Ставови 5. 6. и 7. постају 7. 8. и 9.

Члан 11.
У члану 89.  у ставу 1. иза речи:"Магнетофну" додају се речи:"или на одговарајућем трајном носачу звучног  

записа"

Члан 12.
У члану 98. став 1. мења се и гласи:"Предлог за измену и допуну Предлога одлуке подноси се у облику 

амандмана.  Амандман  може  поднети  одборник,  одборничка  група,  председник  Општине  уколико  је  предлагач  
Општинско веће и стално радно тело Скупштине, до закључења расправе по тачки дневног реда".

Став 2.се брише.
У ставу 3. брише се задња реченица.

Члан 13.
У члану 116. додаје се став 6. који гласи:"Грађани којима је одобрено да присутвују седници Скупштине 

имају право да прате рад Скупштине, с тим што не могу на било који начин ометати рад Скупштине. Грађанин који буде  
ометао ток седнице, одлуком Скупштине општине биће удаљен са седнице.

Члан 14.
Члан 117. мења се и гласи:"Скупштина и њена радна тела у случају разматрања одређених питања, изузетно 

могу ограничити или искључити јавност из свог рада у складу са законом и другим прописима".

Члан 15.
У члану 118. брише се став 1.

Члан 16.
Члан 119. мења се и гласи: 
"Скупштина  може  да  изда  службено  саопштење  за  средства  јавног  информисања.  Текст  службеног  

саопштења доноси Скупштина општине.
У име Скупштине општине конференцију за медије у вези са питањима која разматра Скупштина општине  

може  да  одржи  председник  Скупштине  општине,  заменик  председника  Скупштине  општине  или  од  Скупштине 
овлашћени одборници".

Члан 17.
У члану 125. став 1. мења се и гласи:
"Одборник поставља питања (одборничка питања) везана за рад Скупштине општине и њених радних тела, 

рад органа општине, предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине, као и друга питања која су од интереса  
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за грађане општине. Одборничко питање се доставља између две седнице, у писаној форми, непосредно председнику 
Скупштине општине, а изузетно, може га поставити у усменој или писменој форми на седници Скупштине општине,  
када је на дневном реду тачка питања и предлози".

Став 3.мења се и гласи:"Излагање одборника по сваком одборничком питању не може трајати дуже од (3)  
три минута".

После става  7. додаје се нови став 8. који гласи:
"Ако одборник није задовољан одговором који је дат током седнице на постављено питање, може затражити  

да надлежни орган припреми писани  одговор за следећу седницу".

Члан 18.
У члану 128. у ставу 1. реч: "одборници" брише се.
У ставу 2.реч: "одборници", замењују се речју "Скупштина".

Члан 19.
Ове измене и допуне Полсовника о раду Скупштине општине Нова Варош ступају на снагу осмог дана од  

дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош". 

Број:06-6/2/2014-02 од 25.03.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић, с.р.

*******************************************************************************************************
3

На основу  члана  40.  и  124.  став  3.  и  4.  Статута  општине  Нова  Варош  ("Службени  лист општине  Нова 
Варош",  бр.10/2008),  разматрајући предлог  Општинског већа  за промену Статута општине Нова Варош,  Скупштина 
општине Нова Варош, на седници одржаној 02.04.2014.године, донела је 

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Члан 1.
Прихвата  се   предлог  Општинског  већа  општине  Нова  Варош  за  измену Статута  општине  Нова  Варош 

("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012). 

Члан 2.
Приступа се измени Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 

9/2012) тако што би се после члана 119 додао нови поднаслов и члан 119а, који би гласио: 
"Општинско јавно правобранилаштво
Послове  правне  заштите  и  имовинских  права  и  интереса  општине,  обавља  Општинско  јавно 

правобранилаштво. 
Организацију  рада,  постављење Општинског  јавног  правобраниоца,  делокруг  и  начин  рада,  као  и  друга 

питања  од  значаја  за  рад  и  функционисање  Општинског  јавног  правобранилаштва  утврђује  Скупштина  општине  
посебном одлуком". 

Члан 3.
Измену Статута извршити тако што ће Комисија за статутарна питања општине Нова Варош припремити 

нацрт акта о промени Статута. 
Нацрт акта о промени Статута доставља се Општинском већу,  који утврђује предлог акта о промени Статута  

и исти подноси Скупштини на усвајање. 
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош". 
БРОЈ:06-6/7/2014-02 од 25.03.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић с.р.

*******************************************************************************************************
4

На основу члана 3. става 2. и 3. Закона о јавним преузећима ("Службени лист РС", број 119/2012), члана 11. и 
члана  141.  Закона  о  привредним  друштвима  ("Сл.гласник  РС", број  36/2011  и  99/2011), члана  4.  и  5.  Закона  о 
комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", број 88/2011), и члана 40. Статута Општине Нова Варош ("Службени лист 
општине  Нова  Варош", број  10/2008  и  9/2012),  Скупштина  општине  Нова  Варош  на  седници  одржаној  22.11. 
2013.године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

 "ЕНЕРГИЈА НВ" НОВА ВАРОШ

Члан 1.
У Одлуци  о  оснивању  друштва  са  ограниченом  одговорношћу  "Енергија НВ" ("Сл.лист  општине  Нова 

Варош", бр.3/2013 и 14/2013) у називу Одлуке уместо речи "Енергија НВ", треба да стоје речи: "Енергија Златар НВ".

Члан 2.
У члану 1. уместо речи - "Енергија НВ", треба да стојe речи: "Енергија Златар НВ".

Члан 3.
У члану 2. став 1. и 3. уместо речи - "Енергија НВ", треба да стоје речи: "Енергија Златар НВ".

Члан 4.
У члану 5. став 3. и 4. уместо речи - "Енергија НВ", треба да стоје речи: "Енергија Златар НВ".

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

            БРОЈ:06-6/16/2014-02 од 02.04.2014. године
            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                Скупштине општине
                                                                                                                                Бранислав  Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

5
На основу члана 32.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр.129/2007), члана 

35. и 46.  Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11, 121/12, 
42/13-УС  и  50/13-УС)  и члана 40.  Статута  општине  Нова  Варош ("Службени  лист  Општине", бр. 10/08 и  9/2012), 
Скупштине општине Нова Варош, на седници одржаној 02.04.2014. године, донела је 

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА  И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ

Члан 1.
Врше се измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош 

("Службени лист општине Нова Варош ", бр.11/2013) у даљем тексту План. 
Члан 2.
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Измене  и  допуне  Плана  врше  се  у  делу  намена  површина,  статуса  земљишта,  планиране  регулације,  
саобраћајног  и  нивелационог  решења.  Измене  плана  се  односе  на  промену  намене  за  локације  у  централној  зони,  
корекције коефицијената изграђености и заузетости, као и дефинисање саобраћајних прикључака на државни пут. 

• Мења се намена  кат.  парцеле.  191/1 КО Нова Варош и то из  садашње намене  јавни садржаји-аутобуска  
станица у намену комерцијални и јавни садржаји.

• Мења се намена кат. парцеле. 513/2 КО Нова Варош и то из садашње намене производне делатности у јавни  
садржаји - аутобуска станица.

• Мења се намена кат. парцеле 952/2 КО Нова Варош, и то из садашње намене култура у намену комерцијалне 
делатности и становање.

• Мења  се  намена  кат.  парцела  на  локацији  источног  дела  Спортског  центра  из  постојеће  намене  јавни 
садржаји-спорт у намену комерцијалне делатности и производња као компатибилна намена. Овим изменама  
решити и саобраћајни прикључак на Магистрални пут.

• Врше се  корекције  саобраћајног  решења  за кат.  парцелу  бр.  487/8  и  487/5  КО Нова  Варош,  тако  да  се 
омогући изградња пословног објекта, али и обезбеди прилаз погону Пластика.

• Врши се анализа саобраћајног решења на западним границама Плана,  на улазу у Нову Варош из правца 
Пријепоља, тако да се обезбеди најповољније решење за изграђене и планирани објекте пословне зоне уз  
Магистрални пут.

• Врши се корекција коефицијената изграђености у комерцијалним зонама у централном градском подручју,  
тако да се промене односи пословања и становања.

• Врши се  анализа  намена  јавних  садржаја (ски стаза,  спотски  центар,  стадион)  тако да исти могу  да  се 
користе и за комерцијалне намене.

• Мења се намена  кат.  парцеле бр.444 КО Нова Варош у делу изграђеног  занатског  објекта,  из  постојеће  
намене јавни садржаји-спорт у комерцијалне делатности.

• Допуне Плана врше се у туристичкој зони Златара изменом граница плана у површини од око 36ha , којом се 
дају нови јавни садржаји за потребе проширења скијалишта.

Члан 3.
Границе планског подручја мењају се у рубним деловима и то југозападна граница Плана која се граничи са 

изграђеном саобраћајницом од полигона према Цвијетњаку и хотелским комплексима на Златару, а према Златарској 
реци и Пустињаку. Предметно проширење обухвата делове  кат. парцела 175/1 КО Брдо.

Садржина  плана  је  у  складу  са  чл.  23.  Правилника  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/2010 и 69/2010).

Члан 4.
 Циљ израде  измена  и  допуна  је  да  се  отклоне  уочени  недостаци,  одоносно  изврши провера  планских 

решења  Плана  генералне  регулције  за  седиште  јединице  локалне  самоуправе  Нова  Варош  ("Општински  службени 
гласник", бр.11/2013). 

Члан 5.
Рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

  
Члан 6

Носилац израде плана може бити овлашћено предузеће односно организација и друго правно лице које је  
уписано у одговарајући регистар  за обављање послова  урбанистичког панирања и израде урбанистичких планова на 
основу члана 36.  и 38.  Закона планирању и изградњи (Службени гласник РС", бр.72/09,  81/09-исправка,  64/10-УС и 
24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС).

Израду Плана финансира, у складу са чланом 39.Овог Закона, јединица локалне самоуправе уз могућност 
суфинансирања од стране надлежног Министарства за послове просторног планирања.

Члан 7
За потребе израде Плана није потребно прикупљати сагласност јавних предузећа и организација које немају 

утицај на измењена планска решења.

Члан 8
Излагање плана на јавни увид извршиће се после стручне контроле од стране Комисије за планове општине 

Нова Варош.
О спровођењу јавног увида стараће се Општинска управа општине Нова Варош. Излагање Плана на јавни  

увид  оглашава  се  у  дневном  листу  и  траје  30  (тридесет)  дана  од  дана  оглашавања.  Јавни  увид  ће  се  обавити  у  
просторијама Општинске управе Нова Варош, Одељења надлежног за послове урбанизма.

 Члан 9
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош ".

Број:06-6/17/2014-02 од 02.04.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

          ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                Скупштине општине
                                                                                                                                Бранислав  Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
6

На основу члана 20. став 1. тачка 17) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), 
чланова 44-46, члана 55, члана 110. и члана 111. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11) и 
члана 14. став 1. тачка 17. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", број 10/08 и 9/12), 
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној дана 02.04. 2014. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

        Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права и услуге социјалне заштите чије остваривање, одн. коришћење, у складу са  

Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон),  обезбеђује општина Нова Варош (у даљем тексту: Општина),  
ближи  услови  и  начин  остваривања  тих  права  и  коришћења  тих  услуга,  поступак  за  њихово  остваривање,  одн. 
коришћење, као и начин обезбеђивања средстава за њихово финансирање.

Сви  појмови  у  овој  одлуци  употребљени  у  граматичком  мушком  роду  подразумевају  мушки  и  женски  
природни род.

        Члан 2.
Права и услуге социјалне заштите утврђене овом одлуком могу да остваре лица која имају пребивалиште на 

територији Општине,  као и лица која  се нађу на територији општине Нова Варош,  ван свог пребивалишта,  у стању 
тренутне и изузетно тешке ситуације, која захтева неодложно обезбеђење неког од облика социјалне заштите.

         Члан 3.
Права и услуге социјалне заштите утврђене овом одлуком могу да остваре појединац који живи сам, односно 

породица, уколико испуњавају услове утврђене овом одлуком за свако од тих права, односно услуга социјалне заштите. 
Породицом, у смислу остваривања права и коришћења услуга социјалне заштите по овој одлуци, сматрају се 

брачни и ванбрачни другови, деца  (брачна, ванбрачна, усвојена, узета на издржавање), сродници у правој линији, а у 
побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.

Члан 4.
Изузетно од става 1. члана 3. ове одлуке,  права и услуге социјалне заштите утврђене овом одлуком могу 

остварити и лица која не испуњавају све утврђене услове за одређено право, односно услугу социјалне заштите, уколико  
Стручни тим Општинског центра за социјални рад Нова Варош (у даљем тексту: Центар за социјални рад) процени да је  
у конкретном случају то нужно у циљу савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање 
основних животних потреба, односно да се те потребе не могу на други начин задовољити.    

II  ПРАВА И УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 5.
Права у социјалној  заштити, која се утврђују овом одлуком, обезбеђују се различитим врстама материјалне  

подршке, ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника, и то као:
1. Једнократна помоћ
2. Ванредна новчана помоћ
3. Помоћ за набавку уџбеника
4. Помоћ за набавку огрева 
5. Месечна новчана накнада за незапослене самохране родитеље
6. Накнада трошкова смештаја у интернат ван места пребивалишта, ради школовања 
7. Накнада погребних трошкова
8. Обезбеђивање новогодишњих поклона и
9. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 
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Члан 6.
Услуге социјалне заштите, које се утврђују овом одлуком, обезбеђују се активностима пружања подршке и 

помоћи појединцу и породици, ради побољшања, одн. очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика  
неповољних животних околности, као и стварања могућности да самостално живе у друштву, и то као:

1. Помоћ у кући за одрасла и старија лица
2. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и за одрасла лица са инвалидитетом
3. Дневни центар за одрасла и старија лица
4. Привремени смештај у прихватилиште и
5. Саветодавне и едукативне услуге 

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

1. Једнократна помоћ

Члан 7.
Право  на једнократну  помоћ  обезбеђује  се лицу које  се изненада  или тренутно  нађе у стању социјалне  

потребе које није у могућности да самостално и на други начин превазиђе  (својим радом и по основу рада, по основу 
имовине и имовинских права, по основу сродничке обавезе издржавања и др.).

Стањем  социјалне  потребе  у  смислу  става  1.  овог  члана  сматрају  се  нарочито:  тренутна  немогућност  
обезбеђења неопходних средстава за задовољавање основних животних потреба, одлазак на издржавање казне затвора 
или смрт члана породице која се издржавала од његових примања, рођење детета незапослене мајке, полазак у школу  
детета  чији  су родитељи корисници  новчане  социјалне  помоћи  и  детета  из  једнородитељске  породице,  болест  која  
захтева дуже лечење,  допуст (ради посете сродника) лица које се налази на смештају у установи социјалне заштите, 
одлазак на зимски и летњи распуст (ради боравка у породици) детета које се, због школовања, налази на смештају у  
установи социјалне заштите или на породичном смештају, као и друге ванредне и, према процени Стручног тима Центра  
за социјални рад, изузетно тешке околности.

Задовољавањем основних животних потреба,  у  смислу става 2.  овог  члана,  сматра се нарочито набавка: 
неопходних ствари за домаћинство, животних намирница, средстава за личну и хигијену стамбеног простора,  огрева, 
зимнице, неопходне обуће и одеће, као и задовољавање других потреба изазваних специфичном ситуацијом или стањем 
(болест, тешка инвалидност и др.).

 
Члан 8.

Право на једнократну помоћ обезбедиће се и избеглим, прогнаним и привремено расељеним лицима, која се 
нађу у стању тренутне  и изузетно  тешке ситуације која  захтева  неодложно обезбеђење овог  облика  заштите,  као и 
лицима која се нађу на територији Општине, ван свог пребивалишта/боравишта,  без средстава за повратак у матичну 
општину, односно у место пребивалишта/боравишта.

Лицу  које  се  нађе  ван  свог  пребивалишта/боравишта,  ради  повратка  у  место  пребивалишта/боравишта, 
обезбеђује се једнократна помоћ у новцу, у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају.

За  обезбеђење  једнократне  помоћи  лицу  које  се  нађе  на  територији  Општине,  ван  свог 
пребивалишта/боравишта, Центар за социјални рад задржава право рефундације (потраживања) одобрених средстава од 
општине,  односно  од  центра  за  социјални  рад  који  обавља  послове  за  подручје  на  ком  то  лице  има 
пребивалиште/боравиште.

Члан 9.
Корисник  права  на  једнократну  помоћ  не  може  бити појединац   који  је  способан  за  рад  и  води  се  на 

евиденцији  незапослених  лица  код  Националне  службе  запошљавања,  уколико  одбије  понуђено  запослење,  радно 
ангажовање  на  привременим,  повременим  и  сезонским  пословима,  стручно  оспособљавање,  преквалификацију, 
доквалификацију или основно образовање.

Корисници права на једнократну помоћ који су радно способни дужни су да се на позив Центра за социјални 
рад,  одређен  број  сати, одн.  одређен број  дана у месецу,  радно ангажују на одређеним  пословима (чишћење снега,  
чишћење  и  уређење  јавних  површина  или  други  послови  из  комуналне  области,  као  и  друге  активности  током  
одржавања различитих манифестација на подручју Општине).

Неоправданим одбијањем радног ангажовања у смислу става 2. овог члана, радно способна лица, која су у  
Центру за социјални рад евидентирана као корисници права на једнократну помоћ, губе право да и даље буду корисници 
ове помоћи.

Начин организовања радног ангажовања, критеријуми и мерила за одређивање броја сати, одн. дана радног  
ангажовања, као и друга питања у вези са активацијом радно способних корисника једнократне помоћи, ближе ће се 
уредити посебним прописом (Правилником), који доноси надлежни орган Општине.

Члан 10.
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Једнократна помоћ може бити новчана или у натури (обезбеђивање, набавка у одређеном новчаном износу - 
основних животних намирница, неопходних ствари за домаћинство, опреме за новорођенче, пелена за одрасла и старија  
непокретна лица, уџбеника и школског прибора за децу, огрева за зиму, зимнице, неопходне гардеробе и обуће, као и  
других ствари неопходних за задовољавање животних потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом).

Члан 11.
Износ  једнократне  новчане  помоћи  и  једнократне  помоћи  у  натури  (одн.  вредност  набављених  ствари,  

неопходних за задовољавање животних потреба) одређује се према стварним потребама у конкретном случају, с тим што  
не  може  бити већи  од  основице  новчане  социјалне  помоћи,  одн.  номиналног  износа  новчане  социјалне  помоћи  за  
појединца  за месец у ком је поднет  захтев,  одн. у месецу  за који је у моменту признавања права познат податак о  
номиналном износу  новчане социјалне помоћи. 

Изузетно од става 1. овог члана, износ једнократне помоћи у натури може бити већи од износа основице 
новчане  социјалне  помоћи  ако  је,  по  процени  Стручног  тима  Центра  за  социјални  рад,  за  задовољавање  основних 
животних потреба појединца, одн. породице, неопходно набавити ствари чија вредност прелази износ основице новчане 
социјалне помоћи, а највише до износа просечне зараде по запосленом у Општини у месецу који претходи месецу у ком 
је поднет захтев за једнократну помоћ у натури, одн. у месецу за који је у моменту признавања права познат податак о 
просечној заради по запосленом у Општини.

Члан 12.
Право  на  једнократну  помоћ,  ако  испуњавају  остале  услове  прописане  овом  одлуком,  могу  да  остваре  

појединац, одн. породица чији је просечан месечни приход, остварен током три месеца која претходе месецу у ком је 
поднет захтев за једнократну помоћ,  мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног у складу са Законом,   тј. 
применом скале за утврђивање висине новчане социјалне помоћи, према последњем објављеном податку,  одн. према 
податку познатом у моменту подношења захтева.

 За остваривање права на једнократну помоћ узимају се у обзир примања и приходи појединца и породице  
који се узимају у обзир и приликом остваривања права на новчану социјалну помоћ, у складу са Законом и Уредбом о  
примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ.

Приликом остваривања права на једнократну помоћ не узимају се у обзир примања и приходи по основу:  
дечијег додатка, родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног додатка за помоћ и негу другог  
лица,  накнаде за телесно  оштећење,  отпремнина  за одлазак у пензију,  примања по основу ученичког  и студентског 
стандарда и примања по основу награда.

Члан 13.
Право  на  једнократну  помоћ  појединац,  односно  породица,  могу  да  остваре  највише  четири  пута  у 

календарској години.
Изузетно од става 1. овог члана појединац, односно породица, може право на једнократну помоћ користити и 

више  пута  у  календарској  години,  у  зависности  од  материјалне  ситуације  тог  корисника,  одн.  те  породице,  и 
материјалних средстава која Општина за ове намене обезбеђује, с тим да укупна средства остварена по овом основу не 
прелазе износ просечне зараде по запосленом у Општини у месецу који претходи месецу у ком је поднет  захтев за 
једнократну  помоћ,  одн.  у  месецу  за  који  је  у  моменту  признавања  права  познат  податак  о  просечној  заради  по 
запосленом у Општини.

Члан 14.
Поступак за остваривање права на једнократну помоћ и исплату једнократне новчане помоћи, одн. поступак  

за  остваривање  права  на  једнократну  помоћ  у  натури  и  пренос  новчаних  средстава  по  основу  признатог  права  на 
једнократну помоћ у натури, на име набавке ствари неопходних за задовољавање животних потреба, спроводи Центар за 
социјални рад, применом одредаба закона којим се уређује општи управни поступак.

Поступак  за остваривање права на једнократну помоћ покреће се по захтеву,  а може се покренути и по  
службеној дужности.

У поступку решавања о праву на једнократну помоћ, Центар за социјални рад је дужан да цени да ли се  
пружањем других облика социјалне заштите може ефикасније постићи задовољавање потреба корисника.

2. Ванредна новчана помоћ

Члан 15.
Ванредну новчану помоћ могу остварити:
1. појединац или породица којима је услед елементарне непогоде (пожар, поплава, земљотрес и др.) потпуно 

или знатно оштећен стамбени простор који користе по основу власништва или по основу закупа, без обзира на висину  
просечног  месечног  прихода  појединца  или породице  -  у  износу  од  једне до три просечне  зараде по  запосленом  у  
Општини у претходном месецу;

2. породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова, а чији просечни месечни  
приход не прелази једну просечну зараду по запосленом у Општини у претходном месецу - у износу до највише две 
просечне зараде по запосленом у Општини у претходном месецу;
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3. појединац који је оболео, одн. породица чији је члан оболео од тешке болести, а чији просечни месечни 
приход не прелази једну просечну зараду по запосленом у Општини у претходном месецу - у износу од једне до три  
просечне зараде по запосленом у Општини у претходном месецу, под условом да оболели члан породице није стекао  
својство осигураног лица, односно да трошкови његовог лечења не падају на терет средстава обавезног осигурања;

4.  појединац  или  породица  која  је  стамбено угрожена,  за  побољшање услова  становања,  чији  просечни 
месечни приход  не прелази једну просечну зараду у Општини у претходном месецу - у износу до највише две просечне  
зараде по запосленом у Општини у претходном месецу;

5. деца без родитељског старања која су на евиденцији Центра за социјални рад, деца на смештају у установи  
социјалне  заштите  или  на  породичном  смештају  (у  хранитељској  породици)  и  деца  корисника  права  на  новчану  
социјалну помоћ за потребе покрића трошкова екскурзија, летовања и зимовања, рекреативне наставе и матурске вечери,  
организованих  од  стране  школе  или  установе  социјалне  заштите  -  према  ценовнику  који  доставља школа,  односно 
установа  социјалне  заштите у коју је дете смештено,  а  највише у износу  до 50% просечне  зараде по запосленом у  
Општини у претходном месецу.

Члан 16.
Под просечним месечним приходом појединца, одн. породице, у смислу члана 15. ове одлуке, подразумевају  

се приходи и примања остварени током три месеца која претходе месецу у ком је поднет захтев за ванредну новчану 
помоћ.

За остваривање  права  на  ванредну  новчану  помоћ  узимају  се  у обзир  примања  и  приходи  појединца  и 
породице који се узимају у обзир и приликом остваривања права на новчану социјалну помоћ, у складу са Законом и 
Уредбом о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ.

 Приликом остваривања права на ванредну новчану помоћ не узимају се у обзир примања и прихода по  
основу: дечијег додатка, родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног додатка за помоћ и негу 
другог  лица,  накнаде  за  телесно  оштећење,  отпремнина  за  одлазак  у  пензију,  примања  по  основу  ученичког  и  
студентског стандарда и примања по основу награда.

Члан 17.
Тешком болешћу,  у  смислу  чл.  15.  тачка 3.  ове одлуке,  сматрају се малигна  обољења,  шећерна  болест, 

хемофилија,  душевна  болест  и  поремећаји,  прогресивна  нервно-мишићна  обољења,  церебрална  парализа,  мултипле  
склероза,  реуматска  грозница,  коронарне  и  цереброваскуларне  болести,  системске  аутоимуне  болести,  хроничне 
бубрежне инсуфицијенције и цистичне фиброзе.

Члан 18.
Стамбено угроженим, у смислу чл. 15. тачка 4. ове одлуке, сматра се појединац одн. породица под условом: 

да немају стан или кућу у власништву на територији Републике Србије, да не користе друштвени стан по основу закупа  
на територији Општине, да немају могућности да реше стамбено питање на други начин, да не испуњавају услове за  
смештај у установу социјалне заштите или другу породицу и да је појединац или члан породице потпуно неспособан за  
рад и привређивање.

Стамбено угроженим,  у смислу чл.  15.  тачка 4.  ове одлуке,  сматрају се и појединац одн.  породица  под  
условом да (у својству власника или закупца) живе: у неусловном стану (без електричне, водоводне и канализационе  
инсталације, са присуством влаге ...), у подрумским или таванским просторијама и да је појединац или члан породице 
потпуно неспособан за рад и привређивање.

Члан 19.
Захтев за ванредну новчану помоћ из члана 15. тачка 5. ове одлуке, у име детета,  може поднети родитељ,  

старатељ, хранитељ, школа коју дете похађа и установа социјалне заштите у којој је дете смештено.
Уз  захтев  из  става  1.  овог  члана  подноси  се  и  доказ  о  цени  и  условима  плаћања за покриће  трошкова  

екскурзије, летовања, зимовања, матурске вечери или рекреативне наставе.

Члан 20.
О праву на ванредну новчану помоћ одлучује Центар за социјални рад решењем, а висину износа ванредне 

новчане помоћи, у сваком конкретном случају, утврђује на основу Закључка – препоруке Општинског већа Општине и 
процене Стручног тима Центра за социјални рад, а кад су у питању ванредне новчане помоћи из тачака 1. и 4. члана 15.  
ове  одлуке  и  на  основу  уверења  надлежног  органа,  одн.  извештаја  комисије  и/или  налаза  стручњака  (вештака)  
грађевинске струке. 

Право на ванредну новчану помоћ, без обзира на основ из чл. 15. ове одлуке, може се остварити два пута у  
току календарске године.

У поступку решавања о праву на ванредну новчану помоћ Центар за социјални рад је дужан да цени да ли се 
пружањем других облика социјалне заштите може ефикасније постићи задовољавање потреба корисника.

3. Помоћ за набавку уџбеника

Члан 21.
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Право  на  помоћ  за  набавку  уџбеника  могу  остварити  деца  без  родитељског  старања,  која  се  налазе  на  
евиденцији Центра за социјални рад, деца корисника права на новчану социјалну помоћ, као и деца из породица које су 
се тренутно нашле у стању социјалне потребе, која редовно и по први пут похађају један разред основне или средње 
школе.

Деци без родитељског  старања и деци корисника  права на новчану  социјалну помоћ право на помоћ за 
набавку уџбеника признаје се у висини пуне вредности уџбеника за одређени разред, према подацима добијеним од 
школе  коју дете-ученик  похађа,  а  реализује  се  уплатом,  у три рате,  на  жиро рачун  школе,  одн.  ђачке  задруге  или  
књижаре која, у име школе, врши набавку уџбеника.   

Деци из породица које су се тренутно нашле у стању социјалне потребе право на помоћ за набавку уџбеника 
признаје се, по правилу, у одређеном новчаном износу од пуне вредности уџбеника за одређени разред (у вредности 
једне или две рате), изузетно у висини пуне вредности уџбеника за одређени разред, на основу процене Стручног тима 
Центра за социјални рад у сваком конкретном случају и предлога школе коју дете-ученик похађа, а реализује се уплатом  
тог износа на жиро рачун школе, одн. ђачке задруге или књижаре која, у име школе, врши набавку уџбеника.

4. Помоћ за набавку огрева 

Члан 22.
Право на помоћ за набавку огрева може остварити корисник  новчане социјалне помоћи,  из категорије – 

старији корисник (лице старије од 65 година), који се налази на евиденцији Центра за социјални рад, под условом да се  
греје на чврсто гориво и да живи сам или са још једним чланом породице који је такође лице старије од 65 година.

Право на помоћ за набавку огрева признаје се лицу из става 1. овог члана у новчаном износу који одговара  
вредности 3м3  огревног  дрвета,  сходно месним  приликама  у моменту  признавања права,  а  може се остварити само 
једном у току календарске године.

Члан 23.
Поступак за остваривање права на помоћ за набавку огрева, за лица из члана 22. став 1.  ове одлуке, Центар 

за социјални рад спроводи по службеној дужности, на основу сачињеног списка тих корисника,  уколико су у буџету 
Општине опредељена средства за ту намену, а о праву одлучује доношењем збирног решења, чији саставни део чини 
списак корисника којима се признаје то право.

Члан 24.
У зависности од обима средстава опредељених у буџету Општине за ту намену, право на помоћ за набавку 

огрева може се, осим лицима из става 1. члана 22. ове одлуке, признати и другим лицима, на основу процене Стручног  
тима Центра за социјални рад у сваком конкретном случају,  у износу који одговара вредности 2м 3  огревног  дрвета, 
сходно месним приликама у моменту признавања права, само једном у току календарске године. 

Поступак  за остваривање права на помоћ за набавку огрева,  за  лица  из  става 1.  овог   члана,  Центар за 
социјални рад покреће и спроводи по захтеву.

5. Месечна новчана накнада за незапослене самохране родитеље

Члан 25.
Право на месечну  новчану  накнаду може остварити самохрани родитељ који  се,  код надлежне  филијале 

Националне службе запошљавања, налази на евиденцији незапослених лица, под условом да нема примања и приходе 
који се остварују у месечним износима и то: примања по основу права на новчану социјалну помоћ, приход по основу 
повремених и привремених послова и уговора о делу, пензија, инвалиднина и друга примања по прописима о правима из 
борачко-инвалидске заштите.

Под условима из става 1. овог члана, право на месечну новчану накнаду остварује самохрани родитељ детета 
до навршене 15.  године живота и детета на школовању,  до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до 
навршене 26. године живота,  који нема дете-цу на смештају у установи социјалне заштите, хранитељској породици или  
дато-у на усвојење и који није лишен родитељског права у односу на неко од своје деце.

Приликом остваривања права на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље не узимају се 
у обзир, одн. нису од утицаја на остваривање овог права, следећа примања и приходи који се остварују у месечним 
износима: дечији додатак, родитељски додатак, додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за помоћ и негу 
другог лица и повремене помоћи намењене заштити животног стандарда одређених категорија грађана.

Члан 26.
Самохраним родитељем, у смислу остваривања права из члана 25. ове одлуке, као и у смислу остваривања  

других права и облика социјалне заштите по овој одлуци, сматра се родитељ који самостално врши родитељско право у  
складу са одредбом чл. 77. ст. 1. Породичног закона, то јест када је други родитељ непознат, или је умро, или је потпуно  
лишен родитељског права, односно пословне способности.

Статус самохраног родитеља, у смислу става 1. овог члана, доказује се:
а)  Изводом,  одн.  изводима  из  Матичне  књиге  рођених  за  дете,  односно  децу  –  када  је  други  родитељ  

непознат;
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б) Изводом из Матичне књиге умрлих или Решењем надлежног суда о проглашењу несталог лица умрлим – 
за родитеља који не врши родитељско право;

в)  Одлуком  надлежног  суда  о  потпуном  лишењу  родитељског  права,  одн.  пословне  способности  –  за  
родитеља који не врши родитељско право.

Члан 27.
Поступак за остваривање права на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље Центар за 

социјални рад покреће и спроводи по захтеву, применом одредаба закона којим се уређује општи управни поступак.
Уз захтев за остваривање права на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље подносилац 

захтева прилаже:
-  фотокопију личне карте,
-  доказ из члана 26. ове одлуке о статусу самохраног родитеља (у оригиналу или оверену фотокопију),
-  извод, одн. изводе из МКР за дете, одн. децу (у оригиналу или оверену фотокопију),
- уверење МУП-а о пребивалишту детета, одн. деце на територији Општине,
- потврду да се дете налази на школовању (за дете изнад 15 година),
-  уверење надлежне филијале  Националне службе запошљавања о статусу незапосленог лица,
-   потврду  надлежне  филијале  РФ  за  ПИО  да  није  остварио  примања  по  прописима  из  пензијског  и  

инвалидског осигурања, одн. да се не води поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања,
-   уверење Центра за социјални рад да се код истог не налази на евиденцији корисника права на новчану  

социјалну помоћ и права на посебну новчану накнаду,
-  уверење  надлежног  органа  старатељства  да  нема  дете-цу  на  смештају  у  установи  социјалне  заштите, 

хранитељској породици или дато-у на усвојење и да није лишен/а родитељског права у односу на неко од своје деце и
- фотокопију картице о отвореном текућем рачуну.

Члан 28.
Средства за исплату месечне новчане накнаде за незапослене самохране родитеље обезбеђују се у буџету  

Општине,  у складу са материјалним могућностима,  за сваку буџетску годину посебно,  а  висину (номинални износ)  
месечне  новчане  накнаде  утврђује  Општинско  веће  Општине,  на  почетку  године,  за  годину  за  коју  су  обезбеђена  
средства за ову намену (одн.  након усвајања Одлуке о буџету Општине за конкретну календарску годину,  тј. након 
утврђеног износа средстава за реализацију овог права) . 

Висина  месечне  новчана  накнаде  за  незапослене  самохране  родитеље  за  2013.  годину износи  10.000,00 
динара за једно дете, одн. за прворођено дете, а за свако наредно дете 2.500,00 динара по детету.

Средства  из става 1. овог члана,  на основу решења о оствареном праву на месечну новчану накнаду за  
незапослене самохране родитеље и захтева за трансфер средстава, наменски се преносе Ценру за социјални рад, који  
врши уплату оствареног износа на текући рачун корисника овог права.

Члан 29.
Право на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље, под условима утврђеним у члану 25. 

ове одлуке, уколико су претходно буџетом Општине опредељена средства за ту намену, признаје се од дана подношења  
захтева (ако су у моменту подношења захтева испуњени услови за признавање права) до краја календарске године.

У складу са ставом 1. овог члана, износ месечне новчане накнаде за месец у ком је поднет захтев обрачунава  
се сразмерно броју дана.

Члан 30.
Центар  за  социјални  рад  преиспитује  услове  за  остваривање  права  на  месечну  новчану  накнаду  за  

незапослене самохране родитеље на свака 3 месеца од дана остваривања права.
У поступку  из  става 1.  овог  члана  Центар  за социјални рад доноси ново  решење само ако је дошло до 

промена које су од утицаја на даље коришћење и висину месечне новчане накнаде.
  Корисник права на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље дужан је да Центру за 

социјални рад пријави сваку промену од утицаја на признато право у року од 15 дана од дана када је промена настала.
Све промене које су од утицаја на признато право узимају се у обзир од првог дана наредног месеца по 

њиховом наступању, односно од 15. у месецу ако је промена наступила до 15. у месецу.

Члан 31.
Корисник права на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље дужан је да, у складу са 

прописима о облигационим односима, надокнади штету, односно врати примљени износ:
1) ако је на основу неистинитих података, за које знао или морао знати да су неистинити, остварио примања 

на која није имао право;
2) ако је примања остварио услед тога што није пријавио промену која утиче на губитак права, а знао је или 

је морао знати за ту промену.
Уколико Центар за социјални рад,  у току коришћења права на месечну новчану накнаду за незапослене 

самохране родитеље, утврди да је корисник неосновано примао  новчане износе по основу тог права, у смислу става 1.  
овог члана, донеће решење о престанку права, којим ће корисника обавезати да неосновано примљене износе врати 
уплатом на рачун буџета Општине, из ког су обезбеђивана средства за коришћење овог права.
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6. Накнада трошкова смештаја у интернат ван места пребивалишта, ради школовања 

Члан 32.
Право  на  накнаду  трошкова  смештаја  у  интернат  ван  места  пребивалишта,  ради  школовања,  може  се 

признати деци без родитељског старања, деци из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ и деци  
из породица које су се, по процени Стручног тима Центра за социјални рад, нашле у стању социјалне потребе (у смислу  
чл. 7. ст. 2. ове одлуке), а која могу да се оспособе за одређено занимање.

О праву на накнаду трошкова смештаја у интернат ван места пребивалишта, ради школовања деце из става 1. 
овог члана, Центар за социјални рад одлучује решењем, по захтеву законског заступника детета, уколико су у буџету 
Општине опредељена средства за ту намену. 

Право из става 1. овог члана признаје се у висини пуне цене смештаја за једну школску годину, а реализује 
се уплатом, у 10 рата, на основу испостављене месечне фактуре,  на жиро рачун школе која кориснику пружа услугу 
смештаја.

Решење из става 2. овог члана правни је основ за закључивање уговора између Центра за социјални рад и  
школе која врши оспособљавање за одређено занимање, односно школе при којој се налази интернат, која кориснику 
пружа услугу смештаја.

7. Накнада погребних трошкова

Члан 33.
Право на накнаду погребних трошкова (трошкова сахране) може се признати за: 
- корисника права на новчану социјалну помоћ;
-    корисника који се налазио на смештају у установи социјалне заштите или на породичном смештају, за  

кога је трошкове смештаја у целости сносио буџет Републике Србије;
- лице које нема сроднике који су по закону обавезни на издржавање;
-    лице које има сроднике који су по закону обавезни на издржавање за које је Центар за социјални рад  

утврдио да нису у могућности да сносе трошкове његове сахране;
- лице неутврђеног идентитета (непознато лице) или лице непознатог пребивалишта/боравишта, које се у 

тренутку смрти нађе на територији Општине.

Члан 34.
У погребне трошкове (трошкове сахране) спадају: трошкови за набавку нужне посмртне опреме, трошкови  

превоза покојника,  трошкови-накнада за копање раке и сахрањивање и накнада-такса за гробно место,  уколико је то 
предвиђено одлуком Општине.

Под нужном посмртном опремом подразумевају се:  ковчег/табут најниже вредности,  покров и надгробно 
обележје (дрвени крст, пирамида или нишан) са натписом.

Члан 35.
Право на накнаду погребних трошкова може се признати лицу које је извршило сахрањивање лица из чл. 33. 

ове одлуке, на основу поднетог захтева и приложених рачуна, у висини стварних трошкова за набавку нужне погребне 
опреме, одн. у висини стварних погребних трошкова из чл. 34. став 1. ове одлуке.

8. Обезбеђивање новогодишњих поклона

Члан 36.
Право на обезбеђивање новогодишњег поклона може остварити дете, узраста до навршених 15 година, које 

се налази на евиденцији Центра за социјални рад, из следећих категорија: дете без родитељског старања, дете корисника 
права на новчану социјалну помоћ, дете које је корисник права на додататак за помоћ и негу другог лица или права на  
увећани додатак за  помоћ  и негу другог  лица  и  дете самохраног  родитеља  – корисника  права на  месечну  новчану 
накнаду из чл. 25. ове одлуке.

Члан 37.
Поступак за остваривање права на обезбеђивање новогодишњих поклона, за децу из  члана 36. ове одлуке,  

Центар за социјални рад спроводи по службеној дужности, на основу сачињеног списка тих корисника, уколико су у  
буџету Општине опредељена средства за ту намену, а о праву одлучује доношењем збирног решења, чији саставни део 
чини списак корисника којима се признаје то право.

Члан 38.
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Новогодишњи поклон састоји се од поклон пакетића и одређеног новчаног износа,  а његову појединачну 
вредност Центар за социјални рад одређује на основу износа опредељених средстава за ту намену и броја корисника који 
испуњавају услове из чл. 36. ове одлуке за остваривање права на обезбеђивање новогодишњег поклона. 

Изузетно од става 1. овог члана,  у зависности од обима буџетом Општине опредељених средстава за ту 
намену, новогодишњи поклон може се састојати само од поклон пакетића или само од одређеног новчаног износа. 

9. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Члан 39.
Право на опрему за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу има лице које се упућује на  

домски или породични смештај, које ту опрему нема а не може само да је обезбеди јер нема средстава, нити му је могу  
обезбедити  сродници  који  су,  према  прописима  о  браку  и  породичним  односима,  дужни  да  учествују  у  његовом 
издржавању.

Под  опремом  у  смислу  става  1.  овог  члана  подразумева  се  одећа  и  обућа  неопходна  кориснику  према  
годишњем добу у време смештаја, комплет ствари за једно пресвлачење и трошкови за превоз корисника до установе,  
односно породице, све према договору са установом, односно породицом у коју се корисник смешта.

Члан 40.
Поступак за остваривање права из члана 39. ове одлуке Центар за социјални рад покреће и спроводи по 

захтеву корисника, уз који се прилажу рачуни за набавку обуће и одеће, а може се покренути и по службеној дужности, у 
ком случају набавку неопходне обуће и одеће врши водитељ случаја - стручни радник Центра за социјални рад задужен  
за конкретног корисника.  

Право на опрему корисника може се признати у висини износа стварних трошкова,  а највише до износа  
просечне  месечне  зараде  остварене  по  запосленом  у  Општини,  према  последњем  објављеном  податку,  познатом  у  
моменту одлучивања о праву.

Члан 41.
Лицима која су на основу решења Центра за социјални рад смештена у установу социјалне заштите или 

другу  породицу  могу  се  обезбедити  одећа,  обућа,  хигијенски  и  поклон  пакети  у  намирницама  приликом   посете-
обиласка, као и трошкови лечења, трошкови превоза за долазак у породицу или код сродника и повратак у установу или  
породицу,  накнаде  трошкова  насталих  за  потребе  регулисања  одређене  документације,  накнаде  трошкова 
медикаментозне терапије и слично.

 О накнади трошкова из става 1. овог члана, на захтев корисника,  одн. установе или породице у којој  је 
смештен, као и по службеној дужности (у случају набавке извршене приликом посете-обиласка корисника),  Центар за  
социјални рад одлучује решењем о признавању права на једнократну новчану помоћ у висини износа стварних трошкова  
у конкретном случају. 

IV УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1. Помоћ у кући за одрасла и старија лица

Члан 42.
Услуга помоћи у кући обезбеђује одраслим и старијим, изнемоглим, хронично оболелим и другим лицима  

која  нису  у стању да се сама о себи старају,  помоћ  и  подршку у задовољавању свакодневних  животних  потреба  у  
њиховом стамбеном простору, како би се очувао и унапредио квалитет живота тих лица и спречила, или бар одложила,  
потреба за њиховим институционалним збрињавањем, односно како би се подржао њихов боравак и останак у породици 
и непосредном окружењу. 

Услуга  помоћи у кући  обезбеђује  се и пружа када породична  брига и  подршка  недостаје,  односно  није  
расположива или је недовољна, у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслог и старијег лица које,  
услед немоћи или смањених функционалних способности, није  у стању да живи без  помоћи других лица, и то:

- одраслом и старијем лицу које живи само у домаћинству и није у стању да се о себи стара, односно да само 
задовољи основне свакодневне животне потребе,  а нема сроднике који би му у задовољењу тих потреба помогли или, 
пак, има сроднике који живе ван територије Општине, па нису у могућности да му пруже адекватну помоћ и

- одраслом и старијем лицу које живи у домаћинству са још једним чланом који није у  стању да му пружи 
помоћ у задовољавању основних животних потреба.

Члан 43.
Услугу помоћи у кући, изузетно, уз плаћање пуне цене услуге, може користити и одрасло и старије лице које  

не испуњава услове из чл. 42. ове одлуке, и то:
-   лице које има закључен уговор о доживотном издржавању и
-   друго лица  за које  водитељ случаја,  односно стручни тим Центра за социјални рад,  процени да има  

потребу за услугом помоћи у кући.
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Члан 44.
Услуга помоћи у кући обезбеђује се у трајању од најмање 2 сата дневно, а месечно највише 60 сати.
Помоћ у кући обезбеђује  се ангажовањем геронто домаћица  за обављање неопходних кућних послова  и 

пружање помоћи  у задовољавању основних  животних потреба,  а  обухвата  следеће  активности:  обезбеђивање хране  
(набавка намирница и припремање оброка у стану корисника или допремање хране у стан корисника); одржавање личне 
хигијене  корисника  и  хигијене  стамбеног  простора;  кретање  корисника  у  стану  и  ван  њега;  плаћање   рачуна  за 
комуналне,  птт и друге услуге;  одвођење у здравствену  установу,  преписивање и набавка лекова;  пружање основне 
кућне неге (давање прописане терапије, одн. контрола узимања лекова, мерење телесне температуре, крвног притиска и 
сл.); обављање и других послова, зависно од индивидуалних потреба корисника.

Активности из става 2. овог члана разврставају се у групу тзв. "лакших активности" и групу тзв. "тежих-
сложенијих активности" и ближе су одређене критеријумима и мерилима за утврђивање висине учешћа корисника и 
сродника у трошковима услуге помоћи у кући, које доноси надлежни орган Општине.

Члан 45.
О коришћењу услуге  помоћи  у кући  одлучује  Центар  за социјални  рад  издавањем  упута  за  коришћење 

услуге, на захтев корисника, односно његовог старатеља, уз који се прилаже следећа документација:
-  фотокопија личне карте;
- доказ о редовним месечним примањима оствареним у последња три месеца која претходе месецу у коме је 

поднет захтев;
- уверење о имовном стању,  за себе и сроднике обавезне  на издржавање,  издато од стране Републичког  

геодетског завода и Пореске управе из места рођења и места пребивалишта;
- уверење Националне службе за запошљавање за незапослена лица, чланове домаћинства;
-  потребна здравствена документација;
-  оверена фотокопија здравствене књижице.
Приликом утврђивања потреба корисника и целисходности обезбеђивања услуге помоћи у кући, Центар за 

социјални рад је дужан нарочито да цени да ли лице које има потребу за овим обликом заштите има сродника који су у  
могућности да му ту помоћ пруже.

Ако водитељ случаја, односно стручни тим Центра за социјални рад, процени да корисник нема потребу за  
услугом помоћи у кући, захтев за коришћење тражене услуге одбиће се решењем.

Члан 46.
Услуга  помоћи у кући  за кориснике  из  члана  42.  ове  одлуке  набавља се од пружаоца  услуга  социјалне  

заштите који је за то лиценциран, кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са Законом о јавним 
набавкама, Законом о социјалној заштити и прописима донетим за њихово спровођење. 

Услуга помоћи у кући реализује се на основу уговора који се закључује између надлежног органа Општине 
(наручиоца услуге) и одабраног пружаоца услуге, којим се уређује начин плаћања, трајање пружања услуге, праћење и 
начин извештавања, као и услови раскида уговора. 

Члан 47.
Услуга  помоћи  у  кући  финансира  се  из  средстава  којима  корисник  и  његови  сродници  обавезни  на  

издржавање (који су, према прописима о браку и породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању) 
учествују у трошковима пружања ове услуге.

Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање  у трошковима помоћи у кући утврђује се 
на основу мерила и критеријума које доноси надлежни орган Општине.

Обавезу и висину учешћа корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима пружања  
услуге помоћи у кући утврђује Центар за социјални рад решењем, у складу са критеријумима и мерилима из става 2.  
овог члана.

Средства за покриће трошкова услуге помоћи у кући која не може да обезбеди корисник, односно његови 
сродници обавезни на издржавање, обезбеђују се у буџету Општине.

2. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 
и за одрасла лица са инвалидитетом

Члан 48
Коришћење услуге дневног боравка обезбеђује се: деци и младима са сметњама у физичком или психичком  

развоју,  деци и младима оболелим од церебралне парализе,  одраслим лицима са инвалидитетом и одраслим лицима  
оболелим од церебралне парализе за које је водитељ случаја, односно, када је то законом и другим прописом одређено, 
стручни тим Центра за социјални рад  проценио да имају потребу за овом услугом, ако је, у зависности од степена и 
врсте ометености, могућности и потреба ових  лица и других разлога, овакав облик заштите најцелисходнији.

Услуга дневног боравка обезбеђује се за децу - узраста од 6 до 18 година, за младе особе - од навршених 18 
до навршених 26 година и за одрасла лица – од навршених 26 до навршених 30 година.

Услуга дневног боравка обезбеђује се упућивањем лица из става 1. и 2. овог члана на коришћење ове услуге  
код овлашћеног пружаоца на територији Општине, тј. у месту пребивалишта корисника. 
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Члан 49.
Услуга дневног боравка за кориснике из члана 48.  ове одлуке набавља се од пружаоца услуга социјалне 

заштите који је за то лиценциран, кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са Законом о јавним 
набавкама, Законом о социјалној заштити и прописима донетим за њихово спровођење. 

Услуга дневног боравка реализује се на основу уговора који се закључује између надлежног органа Општине 
(наручиоца услуге) и одабраног пружаоца услуге, којим се уређује начин плаћања, трајање пружања услуге, праћење и 
начин извештавања, као и услови раскида уговора. 

Члан 50.
Услуга дневног боравка организује  се у времену од 8-16 сати сваког дана,  осим недеље,  у просторијама 

пружаоца  услуге  или  у  просторијама  образовне  или  предшколске  установе,  наменски  оспособљеним  за  потребе  
корисника  из  чл.  48.  ове  одлуке,  а  обухвата  структуриране  активности  усмерене  на  стицање  практичних  вештина, 
подстицање  развоја  и  одржавање  социјалних,  когнитивних  и  физичких  функција  корисника,  у  складу  са  њиховим  
способностима, склоностима и испољеним интересовањима. 

Корисницима услуге  дневног  боравка  обезбеђују  се:  боравак,  исхрана  (два оброка),  помоћ и  подршка  у  
обављању активности свакодневног живота, радно-окупационе активности, културно-забавне,  спортско-рекреативне и 
друге активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу.

Члан 51.
О коришћењу услуге  дневног боравка одлучује Центар за социјални рад издавањем упута за коришћење 

услуге,  на  захтев  корисника,  односно  његовог  законског  заступника  или  старатеља,  уз  који  се  прилаже  решење  о  
разврставању и категоризацији лица са сметњама у развоју, или одговарајућа медицинска документација. 

Целисходност  коришћења и потребу  корисника  за услугом  дневног  боравка  процењује  водитељ  случаја, 
односно стручни тим Центра за социјални рад.

Ако водитељ случаја, односно стручни тим Центра за социјални рад, процени да корисник нема потребу за  
услугом дневног боравка, захтев за коришћење тражене услуге одбиће се решењем.

Члан 52.
Услуга  дневног  боравка  финансира  се  из  средстава  којима  корисник  и  његови  сродници  обавезни  на  

издржавање учествују у трошковима дневног боравка.
 Цену дневног боравка, мерила и критеријуме за одређивање висине учешћа корисника и његових сродника 

обавезних на издржавање у трошковима дневног боравка, као и број и структуру извршилаца услуга у дневном боравку,  
утврђује надлежни орган Општине.

Средства  за  покриће  трошкова  дневног  боравка  која  не  може  да  обезбеди  корисник,  односно  његови  
сродници обавезни на издржавање, обезбеђују се у буџету Општине.

3. Дневни центар за одрасла и старија лица

Члан 53.
Услуга дневног центра обезбеђује се за одрасла лица од навршених 50 до навршених 65 година и за лица 

старија од 65 година у дневном центру за одрасла и старија лица – просторијама пружаоца услуге или у просторијама  
удружења пензионера, наменски оспособљеним за потребе ових корисника.

Услуга дневног центра за особе из става 1. овог члана набавља се од пружаоца услуга социјалне заштите  
који  је  за  то  лиценциран,  кроз  поступак  јавне  набавке  услуга  социјалне  заштите,  у  складу  са  Законом  о  јавним 
набавкама, Законом о социјалној заштити и прописима донетим за њихово спровођење. 

Услуга дневног центра реализује се на основу уговора који се закључује између надлежног органа Општине  
(наручиоца услуге) и одабраног пружаоца услуге, којим се уређује начин плаћања, трајање пружања услуге, праћење и 
начин извештавања, као и услови раскида уговора. 

Ближе  услове  за  коришћење  услуге  дневног  центра,  начин  финансирања  његовог  рада,  као  и  учешће  
корисника услуга у трошковима услуге, прописује  надлежни орган Општине.

Члан 54.
У дневном центру за одрасла и старија лица, лицима из члана 53. став 1. ове одлуке обезбеђују се:
-   боравак у трајању од 12 часова сваког дана, укључујући и недељу,
- одговарајуће услуге здравствене заштите, радне и окупационе терапије, културно - забавне и рекреативне 

активности и друге услуге, зависно од потреба корисника.
Услугом  дневног  центра  омогућује  се  дружење,  социјална  интеграција,  рехабилитација,  рекреација, 

развијање солидарности,  самопомоћи и потенцијала  лица из  члана 53.  став 1.  ове одлуке,  чиме се спречава  њихова 
социјална изолација.

4. Привремени смештај у прихватилиште 

Члан 55.

Страна 66



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               7. април 2014. године

Услуга привременог смештаја у прихватилиште обезбеђује се:
- детету и младој особи (који се нађу у скитњи или просјачењу; напуштеним од родитеља или старатеља;  

жртвама насиља у породици; жртвама злостављања и занемаривања; жртвама трговине људима; без пратње, који су  
страни  држављани  или  су  без  држављанства;  којима  је,  из  других  разлога,  неопходно  осигурати  безбедност,  у 
ситуацијама које угрожавају њихов живот, здравље и развој),

-  одраслом и старијем лицу (бескућницима -  који  се нађу у скитњи или просјачењу;  жртвама насиља у  
породици; жртвама злостављања, занемаривања и самозанемаривања; жртвама трговине људима; којима је, из других  
разлога, неопходно осигурати безбедност, у ситуацијама које угрожавају њихов живот и здравље).

Члан 56.
Смештајем  у  прихватилиште  кориснику  из  чл.  55.  ове  одлуке  осигурава  се  безбедност  и  обезбеђује 

краткотрајан  смештај,  исхрана,  задовољење  основних  потреба,  саветовање  и  консултације,  правна  помоћ,  психо-
социјална подршка, изналажење одрживих решења за кризне ситуације,  приступ другим услугама, одн. упућивање и 
повезивање са другим службама у заједници (здравство, образовање, запошљавање...).

Члан 57.
О коришћењу услуге  смештаја  у прихватилиште  одлучује  Центар  за социјални  рад  издавањем  упута  за  

коришћење услуге,  односно  упућивањем  корисника  у прихватилиште,  сигурну  кућу  или  прихватну  станицу,  ако  је 
могуће, најближу месту пребивалишта корисника. Целисходност коришћења и потребу корисника за услугом смештаја у  
прихватилиште процењује водитељ случаја, односно стручни тим Центра за социјални рад.

Уколико се корисник из члана 55. ове одлуке нађе ван територије Општине и користи услугу смештаја у  
прихватилиште, сигурну кућу или прихватну станицу, на основу самоиницијативног доласка или довођења од стране  
службеног лица Полицијске управе, услуга смештаја реализоваће се на основу посебног уговора који закључују Центар  
за социјални рад и упутни орган.

Услуга смештаја у прихватилиште обезбеђује се до стицања услова за примену другог оговарајућег облика 
заштите у трајању од најдуже месец дана, уз  могућност продужења када за то, по процени стручног тима Центра за  
социјални рад, постоје оправдани разлози. 

Члан 58.
Средства за покриће трошкова смештаја у прихватилиште обезбеђују се у буџету Општине.

5. Саветодавне и едукативне услуге

Члан 59.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи и подршке појединцима и 

породицама које су у кризи, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина 
за самосталан и продуктиван живот у друштву.

Саветодавне  и  едукативне  услуге  и  активности  могу  се  организовати  и  пружати  у виду саветовалишта,  
медијације, породичне терапије, СОС телефона и других видова стручне помоћи и подршке.

Члан 60.
Корисници саветодавних и едукативних услуга могу бити: родитељи и старатељи; породица која се стара о  

свом  детету  са  сметњама  у развоју или о одраслом  члану  породице  са инвалидитетом;  породица  која  име  дете  са  
поремећајем у понашању;  лица која су жртве насиља или жртве трговине људима; брачни и ванбрачни партнери са 
поремећеним  породичним  односима;  остали  појединци  и  породице  за  које  је  водитељ  случаја,  односно,  када  је  то  
законом  и другим  прописом  одређено,  стручни  тим Центра  за  социјални  рад  проценио  да  имају потребу  за  овом 
услугом.

Саветодавне  и  едукативне  услуге,  осим  по  упуту  Центра  за  социјални  рад,  могу  се  користити  и  по 
препоруци/упуту  институција  образовања,  здравствене  и  социјалне  заштите,  правосудних  органа,  као  и 
самоиницијативно, на лични  захтев корисника, уколико водитељ случаја, односно стручни тим Центра за социјални рад  
процени да постоји потреба за овом услугом.

Члан 61.
Саветодавне  и  едукативне  услуге  за  кориснике  из  чл.  60.  ове  одлуке  набављају се од  пружаоца  услуга  

социјалне заштите који је за то лиценциран, кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са Законом 
о јавним набавкама, Законом о социјалној заштити и прописима донетим за њихово спровођење. 

Средства за покриће трошкова пружања саветованих и едукативних услуга обезбеђују се у буџету Општине.

V  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Поступак за остваривање права у социјалној заштити

Члан 62.
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Поступак за остваривање права утврђених овом одлуком покреће се по захтеву, а може се покренути и по 
службеној дужности. 

Захтев  за  покретање  поступка,  одн.  за  остваривање  права,  када  је  у  питању појединац  који  живи  сам, 
подноси  странка  лично,  односно  њен  законски  заступник  или  старатељ.  Када  је  у  питању  породица,  захтев  за 
остваривање права у име породице подноси и одређује се за носиоца права један њен пословно способан члан.

Поступак за остваривање права из ове одлуке може се   покренути по службеној дужности: за лица која се 
налазе на евиденцији корисника права или услуга Центра за социјални рад и за лица за која се утврди да им је неопходно  
пружити  неки  вид  материјалне  подршке,  предвиђен  овом  одлуком.  Потреба  за  пружањем  неког  вида  материјалне  
подршке  утврђује  се  непосредним  увидом  на  лицу  места  (посетом,  одн.  обиласком  појединца,  или  породице),  
контактирањем са странком поводом рада по њеним другим захтевима и на основу иницијативе за покретање поступка,  
поднете од стране сродника странке, других грађана или овлашћених лица установа, органа и организација.

Члан 63.
Поступак за остваривање права из ове одлуке спроводи Центар за социјални рад, као првостепени орган, по  

одредбама закона којим се уређује општи управни поступак.
Исплату новчаних износа остварених по основу права утврђених овом одлуком врши Центар за социјални 

рад.
Ради потпунијег сагледавања социјалних потреба корисника и одлучивања у поступку за остваривање права 

из  ове  одлуке,  Центар  за  социјални  рад  може  тражити  мишљење  месне  канцеларије,  удружења  грађана,  и  других 
организација, органа или установа.

Члан 64.
О  остваривању,  одн.  признавању  права  утврђених  овом  одлуком  Центар  за  социјални  рад  одлучује 

доношењем решења. 
Права утврђена овом одлуком признају се од дана подношења захтева, одн. од дана покретања поступка по  

службеној дужности, ако су у моменту подношења захтева, одн. покретања поступка по службеној дужности,  испуњени  
услови за признавање права.

Уколико  се  у  спроведеном  поступку  утврди  да  нису  испуњени  услови  прописани  овом  одлуком  за 
остваривање одређеног права, Центар за социјални рад ће решењем одбити захтев странке као неоснован.

Члан 65.
Против решења Центра за социјални рад  којим се одлучује о праву из ове одлуке може се изјавити жалба 

Општинском већу Општине, као другостепеном органу.
Жалба се предаје првостепеном органу,  непосредно или поштом препоручено,  у року од 15 дана од дана 

пријема решења, без таксе.
Жалба из става 1. овог члана не одлаже извршење првостепеног решења.

Члан 66.
Центар за социјални рад је дужан да води евиденцију о признатим правима из ове одлуке и да, на захтев  

Општинског већа Општине, достави извештај о признатим правима и утрошеним средствима.
Одељење Општинске управе  за финансије и буџет  једном годишње врши ревизију решења о признатим 

правима из ове одлуке о чему, на тражење председника Општине или Општинског већа Општине, сачињава ревизорски  
извештај.

Извештај из става 2. овог члана Одељење за финансије и буџет дужно је доставити и начелнику Општинске 
управе и Управном одбору Центра за социјални рад.

Поступак за коришћење услуга социјалне заштите

Члан 67.
Поступак  за коришћење  услуга  социјалне  заштите из  ове одлуке  спроводи  Центар за социјални  рад,  на 

захтев корисника или по службеној дужности.
Иницијативу за покретање поступка из става 1. овог члана може поднети свако физичко или правно лице.

Члан 68.
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуга социјалне заштите из ове одлуке применом одредаба 

закона којим се уређује општи управни поступак.
Ако водитељ случаја,  односно,  када је то законом и другим прописом одређено,  стручни тим Центра за 

социјални рад, процени да корисник има потребу за услугом из ове одлуке, Центар за социјални рад издаје кориснику  
упут за коришћење услуге.

Ако водитељ случаја, односно стручни тим Центра за социјални рад процени да корисник нема потребу за 
услугом из ове одлуке,  Центар за социјални рад ће решењем одбити захтев за коришћење тражене услуге социјалне  
заштите.

Члан 69.
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Упут за коришћење услуге је јавна исправа којом се корисник упућује на коришћење услуге из ове одлуке у 
установу социјалне заштите, односно код овлашћеног пружаоца услуга социјалне заштите.

Ако је водитељ случаја, односно стручни тим Центра за социјални рад, проценио да корисник има потребу за 
више услуга из ове одлуке, за сваку услугу издаје се посебан упут.

Члан 70.
Услуге  социјалне  заштите  из  ове  одлуке  за  којима  постоји  потреба  набављају  се  од  пружаоца  услуга 

социјалне заштите који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са законом  
који уређује јавне набавке, Законом о социјалној заштити и прописима донетим за њихово спровођење.

Наручилац услуга из става 1. овог члана је орган Општине надлежан за социјалну заштиту.
Наручилац је дужан да одабере пружаоца услуге који ће најквалитетније и најекономичније пружити услугу 

која се набавља путем јавне набавке, односно који је способан да услугу пружи под најповољнијим условима, у складу  
са најбољим интересом корисника и прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите.

Између наручиоца  услуге  и  одабраног  пружаоца  услуге  социјалне  заштите закључује  се уговор  о јавној 
набавци услуге, којим се обавезно уређује начин плаћања, праћење, трајање пружања услуге, као и начин извештавања и 
услови за раскид уговора. 

Ако водитељ случаја, односно стручни тим Центра за социјални рад процени да корисник има потребу за 
услугом коју је Општина набавила путем јавне набавке,  Центар за социјални рад ће упутити корисника овлашћеном 
пружаоцу услуге са којим је закључен уговор о пружању услуге.

Члан 71.
Против решења Центра за социјални рад  којим се одбија захтев странке за коришћење услуге социјалне 

заштите из ове одлуке може се изјавити жалба Општинском већу Општине, као другостепененом органу.
Жалба се предаје првостепеном органу,  непосредно или поштом препоручено,  у року од 15 дана од дана 

пријема решења, без таксе.
Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана.

Члан 72.
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену упутом, дужан је да о томе 

одмах, писменим путем, обавести Центар за социјални рад и корисника и да за то наведе разлоге.
Поводом  обавештења  из  става  1.  овог  члана  корисник  може,  у  року  од  осам  дана  од  дана  пријема  

обавештења, упутити притужбу Центру за социјални рад који ће, пошто размотри притужбу, упутити корисника другом  
овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац услуге из става 1. овог члана 
упућеном кориснику не може пружити услугу.

О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад одмах обавештава надлежни орган из члана 70. став 2.  
ове одлуке, орган надлежан за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите и инспекцију социјалне заштите.

Списак овлашћених пружалаца услуге утврђује, за сваку услугу социјалне заштите обезбеђену путем јавне 
набавке, орган из члана 70 став 2. ове одлуке који је спровео јавну набавку.

Члан 73.
Центар за социјални рад је дужан да води евиденцију о издатим и реализованим упутима за коришћење 

услуга из ове одлуке и да извештава надлежни орган из члана 70. став 2. ове одлуке одмах по отпочињању пружања  
услуге, те да му подноси годишњи извештај о одбијању пружања услуга социјалне заштите из ове одлуке.

Члан 74.
Корисник, односно законски заступник корисника, може непосредно (без посредовања Центра за социјални 

рад), у складу са Законом, одабрати услугу социјалне заштите из ове одлуке и пружаоца услуге социјалне заштите и  
закључити уговор о коришћењу услуге са изабраним пружаоцем услуге социјалне заштите.

У случају  из  става  1.  овог  члана  кориснику  се не издаје  упут  за  коришћење услуге,  а  процену  потреба 
корисника за услугом врши пружалац услуга социјалне заштите, у складу са Законом и прописима донетим за његово  
спровођење. 

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 75.
Средства за финансирање права и услуга из ове одлуке обезбеђују се у буџету Општине.
Средства из става 1. овог члана могу се прибављати и путем донација и спонзорства, оснивањем фондова 

намењених смањењу сиромаштва, као и из других извора, у складу са законом.           
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Средства за остваривање права из ове одлуке, на основу одлуке о буџету Општине за текућу годину, захтева  
за трансфер средстава и решења Центра за социјални рад о признавању права из ове одлуке, наменски се преносе на 
жиро рачун Центра за социјални рад, према врсти права у социјалној заштити.

Средства  за  коришћење услуге  из  ове  одлуке,  на  основу  одлуке  о буџету  Општине за текућу  годину и  
издатог упута за коришћење услуге, односно на основу закљученог уговора са пружаоцем услуге, наменски се преносе  
на жиро рачун пружаоца услуге.

Члан 76.
У трошковима услуге из ове одлуке, осим услуге смештаја у прихватилиште и саветодавних и едукативних 

услуга, учествују и: корисник, сродник који има законску обавезу и могућност издржавања корисника и лица која су  
преузела обавезу плаћања трошкова пружања услуге.

Критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника и сродника који има законску обавезу и могућност  
издржавања корисника у трошковима услуге социјалне заштите из ове одлуке прописује надлежни орган Општине.

Члан 77.
У буџету Општине, у складу са Законом, обезбеђују се и средства за финансирање програма рада Центра за 

социјални рад – у делу послова који се односе на права, односно услуге социјалне заштите из ове одлуке (спровођење  
поступака и одлучивање о остваривању права и коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Општина).

Општинско веће Општине утврђује број потребних стручних радника и даје сагласност за заснивање радног 
односа у Центру за социјални рад за обављање послова из става 1. овог члана.

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 78.
До обезбеђивања услова  за коришћење услуге  социјалне заштите из ове одлуке на територији Општине,  

корисник  који  има  потребу  за  том  услугом  упућиваће  се  на  коришћење  услуге  код  овлашћеног  пружаоца  услуге  
социјалне заштите ван територије Општине, на терет средстава обезбеђених у буџету Општине за финансирање услуга  
социјалне заштите.

Члан 79.
Посебне прописе (правилнике), потребне за спровођење ове одлуке, донеће Општинско веће Општине у року 

од месец дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 80.
Ступањем  на  снагу  ове  одлуке  престају  да  важе  Одлука  о  проширеним  правима  корисника  социјалне 

заштите не територији општине Нова Варош (Скупштина општине Нова Варош, број 656-06/92-01 од 13.04.1992. године) 
и Правилник о месечној новчаној накнади из буџета општине Нова Варош за незапослене самохране родитеље (''Сл. лист 
општине Нова Варош, број 10/2013 од 01.10.2013. године)

Члан 81.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-6/24/2014-02 од 02.04.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
7

На  основу  члана  92.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник  РС",  бр.54/2009  и  73/2010,  101/2010, 
101/2011 , 93/2012,62/2013 и 63/2013) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", 
бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 02.04.2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
о неангажовању лица за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Нова Варош за 2013. годину

Члан 1.
Не ангажује  се  лице,  које  испуњава  услове  за  обављање послова  ревизије  финансијских  извештаја,   за 

вршење екстерне ревизије завшрног рачуна буџета општине Нова Варош за 2013.годину. 
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

Број:06-6/25/2014-02 од 02.04.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
8

На основу члна 4. став 2. и члана 65. став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС, бр.119/2012),  
члана 5. и 6. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011) и члана 40. Статута општине Нова Варош 
("Службени  лист  Нова  Варош",  бр.10/2008  и  9/2012),  Скупштина  општине  Нова  Варош  на  седници  одржаној 
02.04.2014.године, доноси

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

"3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ

Члан 1.
Одлука о организовању Јавног предузећа за комуналне делатности "3.Септембар" ("Сл.лист општине Нова  

Варош", бр.1/2013, 3/2013 и 9/2013), допуњује се у члану 6. тако што се после става 1. додаје нови став 2. који гласи: 
Предузеће је носиоц искључивог права на обављању следећих комуналних делатности: 
-Управљања комуналним отпадом што обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман 

и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних 
сировина и одржавање, њихово складиштење и третман; 

-Одржавање улица и путева у граду и другим насељима које обухвата извођење радова којима се обезбеђује 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапредђује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.; 

-Одржавање чистоће на површинама јавне намене које обухвата чишћење и прање асфалтираних, бетонских,  
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање 
и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, 
плажа и тоалета. 

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови3. и 4. 

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош". 

Број:06-6/36/2014-02 од 02.04.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
9

На основу члана 12. Закона о управању миграцијама ("Сл.гласник РС", бр.107/2012), члана 40, 47, 48. став 2. 
Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), Скупштина општине на  
седници одржаној 02.04.2014.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

1. Образује се Локални савет за миграције општине Нова Варош, ради обављања послова у вези са миграција  
на територији општине Нова Варош. 

2. У Локални савет за миграције општине Нова Варош, именују се: 

-Иван Младеновић, заменик председника општине
и чланови: 
-Јелена Лековић, представник Општинског центра за социјални рад
-Небојша Мандић, представник Полицијске управе
-Рада Топаловић, представник Националне службе за запошљавање
-Верољуб Боранијашевић, повереник за избеглице
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-Ружа Матовић, представник Општинске управе
-Милена Јојевић, представник Црвеног крста
-Бранко Поповић, представник здравствене установе
-Душица Поповић, представник образовања

3.  Локални  савет  за  миграције  општине  Нова  Варош  обавља  послове  који  се  односе  на:  праћење  и 
извештавање Комесаријата о миграцијама на територији јединице локалне самоуправе;  предлагање програма,  мера и 
планова,  активности које  треба  предузети ради ефикасног  управљања миграцијама  на њиховим територијама;  друге  
послове у области управљања миграцијама, у складу са законом. 

Локални савет за миграције, на захтев Комесаријата, доставља Комесаријату извештај о предузетим мерама 
и другим питањима из области управљања миграцијама на територији за коју је основан. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-6/18/2014-02 од 02.04.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  («Сл.гласник РС», бр. 129/07), члана 40.  
став 1. тачка 9.  Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008 и 9/2012) и члана 
38.Статута  Општинског  центра  за  социјални  рад  Нова  Варош  ("Службени  лист  општине  Нова  Варош",  бр.2/2012) 
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 02.04.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. БИСЕРА  ХАЏИМУРТЕЗИЋ  из  Нове  Вароши  разрешава  се  дужности   члана  Надзорног  одбора 
Општинског центра за социјални рад  Нова Варош, из реда запослених. 

2.Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-6/22/2014-02 од 02.04.2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Бранислав Дилпарић, с.р.

*******************************************************************************************************
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На основу члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи  («Сл.гласник РС», бр. 129/07), члана 123.  
став 4. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", бр.24/11) и члана 40. став 1. тачка 9.  Статута општине Нова 
Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова Варош, на седници 
одржаној 02.04.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДУШАН ПАУНОВИЋ из Нове Вароши именују се за члана Надзорног  одбора  Општинског  центра за 
социјални рад Нова Варош, из реда запослених. 

2       Мандат именованoм траје 4. године.
          3.      Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

БРОЈ:06-6/23/2014-02 од 02.04.2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
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 Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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