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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије'' број 129/07),  
члана 6.став 2, члана 47. став 3. и члана 63. Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник Републике Србије'', 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка) и чланова 17 и 32 Статута Општине 
Прокупље (,, Службени лист Општине Прокупље'' бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље, на седници од  
5.11. 2013. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету Општине Прокупље за 2013. годину(,, Службени лист Општине Прокупље'' 17 /12 и 7 
/13)  члан 1. мења се и гласи: 
 Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Прокупље за 2013. 
годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и  конкретних пројеката, 
коришћење донација, пројектних зајмова и  права и обавезе корисника буџетских средстава. 
 Буџет Општине Прокупље за 2013. годину састоји се од:                                                                          
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 

 
1.Укупни приходи и примања остварена по основу  
продаје нефинансијске имовине (кл.7+8)                                       1.538.167.827 
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
(класа 4+5)                    1.513.653.827 
Буџетски суфицит/дефицит (кл.7+8)-(кл.4+5)                    24.514.000 
Укупан фискални суфицит/дефицит 24.514.000 
Б.  РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања  
Неутрошена средства из претходних година 6.486.000 
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга   31.000.000 



06. новебар 2013      Службени лист Општине Прокупље             Број: 14         страна  2 
 
Нето финансирање -24.514.000 
 

 у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака( табела 1-Приходи и 
примања): 

и су у 
а, расхода и издатака (табела 2 –Расходи и издаци). 

ења се и гласи: Буџетски суфицит у износу од 24.514.000 динара употребиће се за отплату 

реглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и 
аредне две буџетске године 

 

Члан 2. 
Члан 2 мења се и гласи: Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 

утврђени су

Члан 3. 
      Члан 3 мења се и гласи: Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђен
следећим износима у Рачуну прихода и примањ
                                                                  Члан 4. 
           Члан 4 м
главнице дуга. 
                                                                Члан 5. 
Члан 5. мења се и гласи: П
н
 
 

Назив органа Нази ног 2013 2014 2015 в капитал
пројекта 

Изградња цркве у 
3,000,000 3,000,000 3,000,000Прокупљу 

Изградња новог дечјег 
обданишта у Прокупљу     6.062,000
Екстеријер новог дечјег 
обданишта 7,000,000   
Учешће Општине у 
изграњи Дома културе     13,600,000
Учешће Општин
реконструкци

е у 
ји 

1.000.000 3,000,000 3,000,000водосистема 
Учешће Општине у
изградњи главног 

 

соке зоне 2.000.000 2,000,000 2,000,000колектора ви
Изградња и 
реконструкција улица 8,200,000

 
10,000,000

 
10,000,000

Скупштина општине, 
П  редседник општине
и Општинско веће 

ово дечје 
1

Опрема за н
обданиште 0,000,000   
Куповина зграда  

9,000,000 9,000,000 9,000,000
Реконструкција зграда и 
објеката 9,600,000 10,000,000 12,000,000 
Опрема за саобраћај       4,000,000    5,000,000    5,000,000

Општинска управа 

а       4,000,000    5,000,000    5,000,000Административна опрем

Месне заједнице ање 
11,000,000

 
11,000,000

 
12,000,000

Капитално одржав
зграда и објеката 

Дом ља  здрав Капитално одрђжавање 
зграда и објеката 2,680,000

 
3,000,000     3,000,000  
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Изградња зграда и 
објеката 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 8,500,000

 
10,000,000

 
10,000,000

ТСЦ 

Опрема за производњу 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Народни музеј Капитално одржавање 
зграда и објеката 3,500,000 4,000,000 4,000,000

Дом културе Опрема за образовање, 
т науку, културу и спор 436,000

  
1,000,000 2,000,000

Народна библиотека Нематеријална имов 700,000 1,000,000 2,000,000

Историјски архив Изградња зграда и 
објеката 1,970,000 2,000,000 2,000,000 
Изградња зграда и 
објеката 20,600,000 10,000,000 10,000,000ЈП Дирекција за 

изградњу, урбанизам 
и стамбене послове  Капитално одржавање 

зграда и објеката 9,000,000 10,000,000 10,000,000
Изградња зграда и 
објеката 9.900.000 23,000,000 25,000,000
Капитално одржавање 
зграда и објеката 50,000,00050.000.000

 
 50,000,000

Пројектно планирање 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ЈП за урбанизам и 
уређење 

Машине и опрема 1.440.000 2,000,000     2,000,000
 

Водовод Изградња водовода 12,800,000
 

10,000,000
 

10,000,000
Ф ј Култивисана имовина онд за разво
сточарства 4,900,000 5,000,000 5,000,000

Средства за развој 
пољопривреде Земљиште 10,900,000 10,000,000 10,000,000

Изградња зграда и 
објеката 2,113,000 3,000,000 3,000,000 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 2,500,000 2,000,000 2,000,000 

ЈКП „Тржнице“ 

Земљиште 2,000,000 3,000,000 5,000,000
ЈП за зштиту животне 
редине с

Опрема за заштиту 
 животне средине 3,250,000 4,000,000 4,000,000

 Укупно  172,249,000 202,000,000 207,000,000
 

Члан 6. 
Члан 6. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга,   

распоређују се по корисницима: ( табела 3-Посебни део) 
Члан 7. 

         Члан 7. мења се и гласи: У овој Одлуци о буџету, средства за плате се обезбеђују за број запослених 
код корисника на неодређено и одређено време, и то: 

е; -     485 запослених у локалној администрацији на неодређено врем
-     124 запослена у локалној администрацији на одређено време; 

е; -     111 запослених у предшколским установама на неодређено врем
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-         2 запослена у предшколским установама на  време. 

          О нансија и објавити у  Службеном листу Општине Прокупље. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Прокупље. 

Прокупље 

Дана  05.11.2013. године 

                              
                          Радослав Михајловић 

 
 

одређено
Члан 8. 

ву Одлуку доставити Министарству фи
                                                     Члан 9. 

  
 
Скупштина општине 
Број: 06- 51/2013-02 

                                     Председник 
                            Скупштине општине 
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                        Табела-1 

  

К
он
то

 

О П  С УКУПНА 
СРЕДСТВА    И

1 2 3 4 
I 7+8 Приходи и примања буџета 1.459.229.827
1 7 Текући приходи 1.455.229.827
  711 Порези на дох. добит и капитал. добитке 686.433.827
  711110 Порез на зараде 571.173.827

  711120 Порез на приходе од самосталних делатности 32.307.000
  711140 Порез на приходе од имовине 18.097.000
  711190 Порез на друге приходе 64.856.000
  713 Порези на имовину 90.708.000
  713120 Порези на имовину 56.668.000
  713310 Порез на наслеђе и поклон 2.000.000
  713400 Порез на финасиј.и капиталне трансакције 32.040.000
  714 Порези на добра и услуге 48.221.000
  714441 Средства за противпожарну заштиту 1.000.000
  714513 Ком.таксе за држ.друм и прик. возила осим пољ.воз. и машина 18.322.000

  714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна 
возила 11.733.000

  714547 Накнада за загађивање животне средине 5.466.000
  714552 Боравишна такса 2.700.000
  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 9.000.000
  716 Други порези  22.800.000
  716110 Комун.такса за фирму 22.800.000
  717 Акцизе на гасна уља 10.724.000
  717118 Акцизе на гасна уља 10.724.000
  733 Трансфери од других нивоа власти 455.055.000
  733150 Tекући трансфери од других нивоа власти у корист општине 340.172.000
  733154 Текући наменски трансфери од Републике у корис нивоа општина 114.883.000
  741 Приходи од имовине 98.738.000
  741511 Накнада за коришћење минералних сировина 7.000.000
  741534 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 91.738.000
  742 Приходи од продаје добара и услуга  8.000.000
  742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 6.500.000
  742251 Општинске административне таксе 1.500.000
  743 Новчане казне и одузета имовинска  корист 8.900.000
  743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.900.000
  743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекрш. поступку 2.000.000
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  745 Мешовити и неодређени приходи 21.000.000
  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 21.000.000
  771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.650.000
  771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.650.000
  781 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 2.000.000
  781111 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 2.000.000
2 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.000.000
  812 Примања од продаје покретне имовине 2.000.000
  812151 Примања од продаје покретних ствари у корист општине 2.000.000
  813 Примања од продаје осталих основних средстава 2.000.000

  813151 Примања од продаје осталих основних средстава у корист 
општине 2.000.000

II   Пренета средства из претходне године 6.486.000
III   Сопствена и друга средства 78.938.000
    Приходи од продаје добара и услуга буџетских корисника 78.938.000
    Укупна средства буџета 1.544.653.827

 
 

 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                Табела-2 

Ек
он

oм
ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј

а ОПИС БУЏЕТ 
С  

СРЕДСТВА СРЕДСТВА  

ОПСТВЕНА
И ДРУГА УКУПНА  

1 2 3 4 5 

4+5+6 ТЕКУЋИ   РАСХОДИ,  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ  И ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ  ГЛАВНИЦЕ  

1.465.715.827 78.938.000 1.544.653.827

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
1 4 1.203.452.457 7.294.000 .250.746.457

41 Расходи за запослене 554.613.207 9.150.000 563.763.207
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 4 3 444.068.945 .807.000 47.875.945
412 Социјални доприноси на терет послодаваца 79.5 6 80.297.262 82.000 79.262
413 Накнада у натури 30.000 50.000 80.000
414 Социјална давања запосленима 7.260.000 2.626.000 9.886.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2 1 20.623.000 .822.000 2.445.000
416 Награде запосленима остали посебни расходи 3.034.000 163.000 3.197.000
42 Коришћење услуга и роба 3291.417.100 8.144.000 329.561.100
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421 Стални трошкови 13 147.637.000 8.388.000 6.025.000
422 Трошкови путовања 6.954.000 2.008.000 8.962.000
423 Услуге по уговору 21.270.000 9.433.000 30.703.000
424 Специјализоване услуге 49.365.000 2.506.000 51.871.000
425 Текуће поправке и одржавање 61.761.000 3.971.000 65.732.000
426 Материјал 14.430.100 11.838.000 26.268.100

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
16.100.000 0 16.100.000

441 Отплата домаћих камата 16.0 16.050.000 0 50.000
444 Пратећи трошкови задуживања 50.000 0 50.000
45 Субвенције 106.929.000 0 106.929.000

451 Субвенције јавним нефинан.предузећима и организацијама 10 101.105.000 0 1.105.000
454 Субвенције приватним предузећима 5.824.000 0 5.824.000
46 Донације, дотације и трансфери 177.123.000 0 177.123.000

463 Трансфери осталим нивоима власти 177.123.000 0 177.123.000

47 Социјално осигурање и социјална заштита 
7.376.000 0 7.376.000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.376.000 0 7.376.000
48 Остали расходи 44.894.150 0 44.894.150

481 Дотације невладиним организацијама 26 26.912.550 0 .912.550
482 Порези, обавезне таксе и казне 681.600 0 681.600
483 Новчане казне и пеналипо решењу судова 1 17.300.000 0 7.300.000
49 Административни трансфери из буџета 5.000.000 0 5.000.000

499 Сред 5.000.000 0 5.000.000ства резерве 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
231.263.370 31.644.000 262.907.370

51 Основна средства 218.363.370 31.644.000 250.007.370
511 Зграде и грађевински објекти 1 186.911.370 9.500.000 96.411.370
512 Машине и опрема 2 36.642.000 9.394.000 6.036.000
514 Култивисана имовина 3.530.000 1.370.000 4.900.000
523 Залихе робе за даљу продају 11.3 10 40.000 1.340.000
515 Нематеријална имовина 40.001.280.000 0 1.320.000
54 Природна имовина 12.900.000 0 12.900.000

541 Зем 12.900.000 0 12.900.000љиште 

6 ИЗДАЦИ АБАВКУ  ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И Н
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 31.000.000 0 31.000.000

61 Отплата главнице 31.000.000 0 31.000.000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 31.000.000 0 31.000.000
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ПОСЕБНИ ДЕО Табела 3 

Ра
зд
ео

 

Гл
ав
а 

Ф
ун
кц
иј
а 

П
оз
иц
иј
а 

Ек
он

oм
ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

О  П  И  С БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
И ДРУГА 
СРЕДСТВА 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

  1 111     Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови        

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24.695.500 0 24.695.500 

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.426.551 0 4.426.551 
3 415 Накнаде трошкова за запослене 1.900.000 0 1.900.000 

4 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.100.000 0 1.100.000 

5 421 Стални трошкови 44.527.000 0 44.527.000 

6 422 Трошкови путовања 250.000 0 250.000 
7 423 Услуге по уговору 2.500.000 0 2.500.000 

8 424 Специјализоване услуге 1.600.000 0 1.600.000 

9 511 Зграде и грађевински објекти 55.380.370 0 55.380.370 
10 512 Машине и опрема 10.000.000 0 10.000.000 
    Извори финансирања за функцију 111:       
  1 Приходи из буџета 135.402.051 0 135.402.051 
  7 Донације од осталих нивоа власти 10.977.370   10.977.370 
    Укупно за функцију 111: 146.379.421 0 146.379.421 

  

    Укупно: Извршни и законодавни органи 146.379.421 0 146.379.421 

  2 170     Трансакције јавног дуга       

11 441 Отплата домаћих камата 16.000.000 0 16.000.000 

12 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 31.000.000 0 31.000.000 
    Извори финансирања за функцију 170:       
  01. Приходи из буџета 47.000.000 0 47.000.000 
    Укупно за функцију 170: 47.000.000 0 47.000.000 

    Укупно:Трансакције јавног дуга 47.000.000 0 47.000.000 

  

    Укупно раздео 1.Скупштина општине,Председник 
општине и Општинско веће 193.379.421 0 193.379.421 

2         ОПШТИНСКА УПРАВА       

  1 130     Опште услуге       
13 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 161.855.975 0 161.855.975 

14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.907.977 0 28.907.977 
15 414 Социјална давања запосленима 4.900.000 0 4.900.000 
16 415 Накнаде трошкова за запослене 7.500.000 0 7.500.000 

  

17 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.070.000 0 1.070.000 
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18 421 Стални трошкови 30.400.000 0 30.400.000 
19 422 Трошкови путовања 3.000.000 0 3.000.000 

20 423 Услуге по уговору 7.270.000 0 7.270.000 

21 424 Специјализоване услуге 6.775.000 0 6.775.000 
22 425 Текуће поправке и одржавање  4.200.000 0 4.200.000 

23 426 Материјал 8.800.000 0 8.800.000 

24 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000 0 1.000.000 

25 482 Порези, обавезне таксе и казне         500.000 0 500.000 

26 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 17.000.000 0 17.000.000 

27 499 Средства резерве 5.000.000 0 5.000.000 

28 511 Зграде и грађевински објекти 18.600.000 0 18.600.000 

29 512 Машине и опрема 8.000.000 0 8.000.000 

    Извори финансирања за функцију 130:       
  1 Приходи из буџета 308.292.952 0 308.292.952 

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.486.000   6.486.000 

    Укупно за функцију 130: 314.778.952 0 314.778.952 

    Укупно: Општe услуге 314.778.952 0 314.778.952 

  2 160     Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту       

30 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29.301.999 0 29.301.999 
31 412 Социјални допринос на терет послодавца 5.356.188 0 5.356.188 
32 415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000 0 1.500.000 

33 421 Стални трошкови 7.070.000 0 7.070.000 
34 423 Услуге по уговору 4.000.000 0 4.000.000 
35 424 Специјализоване услуге 3.820.000 0 3.820.000 

36 425 Текуће поправке и одржавање 2.550.000 0 2.550.000 

37 426 Материјал 60.000 0 60.000 
38 511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000 0 12.000.000 
    Извори финансирања за функцију 160:       
  1 Приходи из буџета 65.658.187 0 65.658.187 

    Укупно за функцију 160: 65.658.187 0 65.658.187 

  

    Укупно: Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 65.658.187 0 65.658.187 

  3 320     Услуге противпожарне заштите       

39 424 Специјализоване услуге 400.000 0 400.000 
40 426 Материјал 200.000 0 200.000 

41 512 Машине и опрема 400.000 0 400.000 
    Извори финансирања за функцију 320:       

  1 Приходи из буџета 1.000.000 0 1.000.000 

    Укупно за функцију 320: 1.000.000 0 1.000.000 

  

    Укупно: Услуге противпожарне заштите 1.000.000 0 1.000.000 
  4 912      Основно образовање       

42 463 Трансфери осталим нивоима власти 101.621.000 0 101.621.000   

    Извори финансирања за функцију 912:       
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  1 Приходи из буџета 101.621.000 0 101.621.000 
    Укупно за функцију 912: 101.621.000 0 101.621.000 
Укупно: Основно образовање 101.621.000 0 101.621.000 

  5 920     Средње образовање       

43 463 Трансфери осталим нивоима власти 49.071.000 0 49.071.000 

    Извори финансирања за функцију 920:       

  1 Приходи из буџета 49.071.000 0 49.071.000 
    Укупно за функцију 920: 49.071.000 0 49.071.000 

  

    Укупно: Средње образовање 49.071.000 0 49.071.000 

  6 911      Предшколско образовање       

44 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 64.215.648 3.807.000 68.022.648 

45 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.510.352 682.000 12.192.352 

46 414 Социјална давања запосленима   2.098.000 2.098.000 
47 415 Накнаде трошкова за запослене 3.024.000 1.659.000 4.683.000 

48 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 163.000 163.000 326.000 

49 421 Стални трошкови 2.569.000 2.768.000 5.337.000 

50 422 Трошкови путовања   1.283.000 1.283.000 
51 423 Услуге по уговору   1.308.000 1.308.000 

52 424 Специјализоване услуге   1.281.000 1.281.000 
53 425 Текуће поправке и одржавање  1.187.000 164.000 1.351.000 
54 426 Материјал 0 8.968.000 8.968.000 

55 481 Дотације невладиним организацијама 50.000 0 50.000 

56 512 Машине и опрема 0 1.705.000 1.705.000 
    Извори финансирања за функцију 911:       

  1 Приходи из буџета 82.719.000   82.719.000 
  4 Сопствени приходи   25.886.000 25.886.000 
    Укупно за функцију 911: 82.719.000 25.886.000 108.605.000 

  

    Укупно: Предшколско образовање 82.719.000 25.886.000 108.605.000 

  7 980      Образовање некласификовано на другом месту       

57 413 Накнаде у натури 30.000 0 30.000 

58 414 Социјална давања запосленима 110.000 0 110.000 

59 415 Накнада трошкова за запослене 100.000 0 100.000 

60 421 Стални трошкови 540.000 0 540.000 

61 423 Услуге по уговору 2.700.000 0 2.700.000 

62 424 Специјализоване услуге 70.000 0 70.000 

63 425 Текуће поправке и одржавање 640.000 0 640.000 

64 426 Материјал 100.000 0 100.000 

65 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.500.000 0 1.500.000 

    Извори финансирања за функцију 980:       
  1 Приходи из буџета 5.790.000 0 5.790.000 
    Укупно за функцију 980: 5.790.000 0 5.790.000 

  

    Укупно: Образовање некласификовано на другом 
месту 5.790.000 0 5.790.000 

  8 760     Здравство некласификовано на другом месту       
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66 463 Трансфери осталим нивоима власти 8.080.000 0 8.080.000 
    Извори финансирања за функцију 760:       
  1 Приходи из буџета 8.080.000 0 8.080.000 
    Укупно за функцију 760: 8.080.000 0 8.080.000 

  

Укупно:Здравство некласификовано на другом месту 8.080.000 0 8.080.000 

  9 040     Породица и деца       

67 421 Стални трошкови 85.000 0 85.000 
68 423 Услуге по уговору 120.000 0 120.000 

69 424 Специјализоване услуге 365.000 0 365.000 

70 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.190.000 0 4.190.000 
71 481 Дотације невладиним организацијама 4.650.000 0 4.650.000 
72 512 Машине и опрема 470.000 0 470.000 
    Извори финансирања за функцију 040:       
  1 Приходи из буџета 8.390.000 0 8.390.000 

  7 Донације од осталих нивоа власти 1.440.000   1.440.000 
    Укупно за функцију 040: 9.830.000 0 9.830.000 

  

    Укупно: Породица и деца 9.880.000 0 9.880.000 

  10 070     Социјална помоћ угроженом становништву       

73 463 Трансфери осталим нивоима власти 4.950.000 0 4.950.000 

    Извори финансирања за функцију 070:       
  01. Приходи из буџета 4.950.000 0 4.950.000 

    Укупно за функцију 070: 4.950.000 0 4.950.000 

  

    Укупно:Социјална помоћ угроженом становништву 4.950.000 0 4.950.000 

  11 810     Услуге рекреације и спорта       

74 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 47.335.360 0 47.335.360 

75 412 Социјални допринос на терет послодавца 8.484.640 0 8.484.640 
76 414 Социјална давања запосленима 550.000 204.000 754.000 

77 415 Накнаде трошкова за запослене 2.235.000 0 2.235.000 
78 421 Стални трошкови 10.420.000 5.420.000 15.840.000 
79 422 Трошкови путовања 2.500.000 300.000 2.800.000 

80 423 Услуге по уговору 1.050.000 7.450.000 8.500.000 
81 424 Специјализоване услуге 4.830.000 600.000 5.430.000 

82 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 3.700.000 3.900.000 

83 426 Материјал 60.000 2.300.000 2.360.000 
84 481 Дотације невладиним организацијама 9.600.000 0 9.600.000 

85 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 9.500.000 9.800.000 

86 512 Машине и опрема 560.000 5.700.000 6.260.000 
87 523 Залихе робе за даљу продају   11.000.000 11.000.000 

    Извори финансирања за функцију 810:       
  1 Приходи из буџета 88.125.000   88.125.000 
  4 Донације од осталих нивоа власти   46.174.000 46.174.000 

    Укупно за функцију 810: 88.125.000 46.174.000 134.299.000 

  

    Укупно: Услуге рекреације и спорта 88.125.000 46.174.000 134.299.000 

  12 820     Услуге културе       
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88 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 57.963.354 0 57.963.354 

89 412 Социјални допринос на терет послодавца 10.389.658 0 10.389.658 

90 414 Социјална давања запосленима 50.000 324.000 374.000 

91 415 Накнаде трошкова за запослене 2.627.000 163.000 2.790.000 
92 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 545.000 0 545.000 

93 421 Стални трошкови  4.604.000 200.000 4.804.000 

94 422 Трошкови путовања 480.000 365.000 845.000 
95 423 Услуге по уговору 1.374.000 605.000 1.979.000 

96 424 Специјализоване услуге 4.170.000 255.000 4.425.000 

97 425 Текуће поправке и одржавање 1.135.000 65.000 1.200.000 
98 426 Материјал 1.670.000 520.000 2.190.000 

99 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 686.000 0 686.000 

100 481 Дотације невладиним организацијама 319.000 0 319.000 
101 482 Порези, обавезне таксе и казне         40.000 0 40.000 

102 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 250.000 0 250.000 

103 511 Зграде и грађевински објекти 5.470.000 0 5.470.000 

104 512 Машине и опрема 1.646.000 349.000 1.995.000 
105 515 Нематеријална имовина 1.280.000 40.000 1.320.000 
    Извори финансирања за функцију 820:       
  1 Приходи из буџета 93.899.012   93.899.012 
  4 Сопствени приходи   2.886.000 2.886.000 

  7 Донације од осталих нивоа власти 800.000   800.000 
    Укупно за функцију 820: 94.699.012 2.886.000 97.585.012 

  

    Укупно: Услуге културе 94.699.012 2.886.000 97.585.012 

  13 840     Верске и остале услуге заједнице       

106 481 Дотације невладиним организацијама 12.293.550 0 12.293.550 
    Извори финансирања за функцију 840:       
  1 Приходи из буџета 12.293.550 0 12.293.550 

    Укупно за функцију 840: 12.293.550 0 12.293.550 
  

    Укупно: Верске и остале услуге заједнице  12.293.550 0 12.293.550 

  14 620     Развој заједнице       

107 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 25.803.985 0 25.803.985 

108 412 Социјални допринос на терет послодавца 4.625.242 0 4.625.242 

109 414 Социјална давања запосленима 1.300.000 0 1.300.000 
110 415 Накнаде трошкова за запослене 590.000 0 590.000 

111 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 80.000 0 80.000 
112 421 Стални трошкови 23.462.000 0 23.462.000 
113 422 Трошкови путовања 240.000 0 240.000 

114 423 Услуге по уговору 1.253.000 0 1.253.000 
115 424 Специјализоване услуге 320.000 0 320.000 
116 425 Текуће поправке и одржавање 41.891.000 0 41.891.000 

117 426 Материјал 1.862.100 0 1.862.100 
118 441 Отплата домаћих камата 50.000   50.000 

  

119 444 Пратећи трошкови задуживања 50.000 0 50.000 
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120 482 Порези, обавезне таксе и казне         113.600 0 113.600 
121 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000 0 50.000 

122 511 Зграде и грађевински објекти 90.548.000 0 90.548.000 

123 512 Машине и опрема 1.842.000 0 1.842.000 
124 541 Земљиште 0 0 0 

    Извори финансирања за функцију 620:       

  1 Приходи из буџета 194.080.927 0 194.080.927 
    Укупно за функцију 620: 194.080.927 0 194.080.927 
    Укупно :Развој заједнице 194.080.927 0 194.080.927 

  15 630     Водоснабдевање       

125 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 66.300.000 0 66.300.000 

    Извори финансирања за функцију 630:       

  1 Приходи из буџета 57.500.000 0 57.500.000 
  7 Донације од осталих нивоа власти 8.800.000   8.800.000 
    Укупно за функцију 630: 66.300.000 0 66.300.000 

  

    Укупно: водоснабдевање 66.300.000 0 66.300.000 

  16 640     Јавна расвета       

126 421 Стални трошкови 12.300.000 0 12.300.000 

127 425 Текуће поправке и одржавање 360.000 0 360.000 

    Извори финансирања за функцију 640:       

  1 Приходи из буџета 12.660.000 0 12.660.000 
    Укупно за функцију 640: 12.660.000 0 12.660.000 

      Укупно :јавна расвета 12.660.000 0 12.660.000 

  17 412     Општи послови по питању рада       

128 424 Специјализоване услуге 11.000.000 0 11.000.000 
    Извори финансирања за функцију 412:       

  1 Приходи из буџета 11.000.000 0 11.000.000 

    Укупно за функцију 412: 11.000.000 0 11.000.000 
  

Укупно: Општи послови по питању рада 11.000.000 0 11.000.000 

  18 421     Пољопривреда       

129 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.146.256 0 6.146.256 

130 412 Социјални допринос на терет послодавца 1.101.687 0 1.101.687 

131 413 Накнаде у натури 0 20.000 20.000 
132 415 Накнаде трошкова за запослене 195.000 0 195.000 
133 421 Стални трошкови 277.000 0 277.000 

134 422 Трошкови путовања 204.000 0 204.000 
135 423 Услуге по уговору 156.000 0 156.000 

136 424 Специјализоване услуге 2.777.000 0 2.777.000 
137 425 Текуће поправке и одржавање 52.000 0 52.000 

138 426 Материјал 842.000 0 842.000 
139 482 Порези, обавезне таксе и казне         28.000 0 28.000 
140 512 Машине и опрема 52.000 1.280.000 1.332.000 

  

141 514 Култивисана имовина 3.530.000 1.370.000 4.900.000 
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142 541 Земљиште 10.900.000 0 10.900.000 
    Извори финансирања за функцију 421:       

  1 Приходи из буџета 19.360.943   19.360.943 

  4 Сопствени приходи   2.670.000 2.670.000 
  7 Донације од осталих нивоа власти 6.900.000   6.900.000 

    Укупно за функцију 421: 26.260.943 2.670.000 28.930.943 

    Укупно: Пољопривреда 26.260.943 2.670.000 28.930.943 

  19 451     Друмски саобраћај       

143 425 Текуће поправке и одржавање 8.510.000 0 8.510.000 

144 463 Трансфери осталим нивоима власти 13.401.000 0 13.401.000 

    Извори финансирања за функцију 451:       

  1 Приходи из буџета 21.911.000 0 21.911.000 
    Укупно за функцију 451: 21.911.000 0 21.911.000 

  

    Укупно :Друмски саобраћај 21.911.000 0 21.911.000 

  20 473     Туризам       

145 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.702.009 0 7.702.009 

146 412 Социјални допринос на терет послодавца 1.380.549 0 1.380.549 
147 413 Накнаде у натури 0 30.000 30.000 

148 415 Накнаде трошкова за запослене 252.000 0 252.000 
149 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 76.000 0 76.000 
150 421 Стални трошкови 363.000 0 363.000 

151 422 Трошкови путовања 130.000 60.000 190.000 

152 423 Услуге по уговору 147.000 70.000 217.000 
153 424 Специјализоване услуге 38.000 370.000 408.000 

154 425 Текуће поправке и одржавање 210.000 42.000 252.000 
155 426 Материјал 76.000 50.000 126.000 
156 512 Машине и опрема 222.000 360.000 582.000 

157 523 Залихе робе за даљу продају 0 340.000 340.000 
    Извори финансирања за функцију 473:       
  1 Приходи из буџета 10.596.558   10.596.558 
  4 Сопствени приходи   1.322.000 1.322.000 
    Укупно за функцију 473: 10.596.558 1.322.000 11.918.558 

  

    Укупно: Туризам 10.596.558 1.322.000 11.918.558 

  21 490     Економски послови некласификовани на другом 
месту       

158 425 Текуће поправке и одржавање 676.000 0 676.000 

159 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 12.250.000 0 12.250.000 

160 454 Субвенције приватним предузећима 5.824.000 0 5.824.000 

161 511 Зграде и грађевински објекти 4.613.000 0 4.613.000 
162 541 Земљиште 2.000.000 0 2.000.000 
    Извори финансирања за функцију 490:       
  1 Приходи из буџета 25.363.000 0 25.363.000 
    Укупно за функцију 490: 25.363.000 0 25.363.000 

  

    Укупно: Економски послови некласификовани на 
другом месту 25.363.000 0 25.363.000 
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  22 560     Заштита животне средине некласификована на 
другом месту       

163 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19.048.859 0 19.048.859 

164 412 Социјални допринос на терет послодавца 3.414.418 0 3.414.418 

165 414 Социјална давања запосленима 350.000 0 350.000 

166 415 Накнаде трошкова за запослене 700.000 0 700.000 

167 421 Стални трошкови  1.020.000 0 1.020.000 

168 422 Трошкови путовања 150.000 0 150.000 

169 423 Услуге по уговору 700.000 0 700.000 

170 424 Специјализоване услуге 13.200.000 0 13.200.000 

171 425 Текуће поправке и одржавање 150.000 0 150.000 

172 426 Материјал 760.000 0 760.000 

173 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 22.555.000 0 22.555.000 

174 512 Машине и опрема 3.450.000 0 3.450.000 

    Извори финансирања за функцију 560:       

  1 Приходи из буџета 65.498.277 0 65.498.277 

    Укупно за функцију 560: 65.498.277 0 65.498.277 

    Укупно: заштиту животне средине 65.498.277 0 65.498.277 

    Укупно раздео 2.Општинска управа 1.272.336.406 78.938.000 1.351.274.406 

  

    Укупни расходи и издаци: 1.465.715.827 78.938.000 1.544.653.827 
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  РЕБАЛАНС 2 ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ Табела 4 

Р
аз
де
о 

Гл
ав
а 

Ф
ун
кц
иј
а 

К
он
то

 
О      П      И      С Ребаланс 1  Ребаланс 2 

Сопствена и 
друга 

средства 
Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1     
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ         

    111   Извршни и законодавни орани         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 24.025.000 24.695.500   24.695.500 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  24.025.000 24.695.500   24.695.500 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.303.000 4.426.551   4.426.551 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.643.000 2.737.472   2.737.472 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 1.478.000 1.514.347   1.514.347 
      412300 Допринос за незапосленост 182.000 174.732   174.732 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 2.700.000 1.900.000   1.900.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 2.700.000 1.900.000   1.900.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 820.000 1.100.000   1.100.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 820.000 1.100.000   1.100.000 
      421000 Стални трошкови  28.100.000 44.527.000   44.527.000 
      421300 Комуналне услуге  23.200.000 39.627.000   39.627.000 
        Чишћење  15.000.000 22.789.000   22.789.000 
        Прање улица 8.200.000 12.569.000   12.569.000 
        Одржавање јавних зелених површина   4.269.000   4.269.000 
      421400 Услуге комуникација 4.900.000 4.900.000   4.900.000 
      422000 Трошкови путовања   250.000   250.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи   250.000   250.000 
      423000 Услуге по уговору 2.000.000 2.500.000   2.500.000 
      423400 Услуге информисања 2.000.000 2.500.000   2.500.000 
      424000 Специјализоване услуге   1.600.000   1.600.000 
      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге   1.600.000   1.600.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 52.300.000 55.380.370   55.380.370 
      511200 Изградња зграда и објеката 52.300.000 55.380.370   55.380.370 
        Изградња цркве у Прокупљу 3.000.000 3.000.000   3.000.000 
        Изградња цркве у Микуловцу   400.000   400.000 
        Изградња новог дечјег обданишта у Прокупљу 10.900.000 6.062.000   6.062.000 
        Екстеријер новог дечјег обданишта  7.000.000 7.000.000   7.000.000 
        Ентеријер новог дечјег обданита 3.000.000       
        Вишенаменско мало игралиште  Булатовац  2.300.000       
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        Учешће општине у изграњи Дома културе 13.600.000 13.600.000   13.600.000 
        Учешће општине у реконструкцији система за снабдевање водом-Прогрес   1.000.000   1.000.000 

      
  

Учешће општине у изградњи главног колектора високе зоне "Ђуревачки 
пут-Губа"   2.000.000   2.000.000 

        Рреконструкцији улице Ивана Горан Ковачић, Прокупље    2.767.680   2.767.680 
        Рреконструкцији улице Нишка, Прокупље   3.052.800   3.052.800 
        Рреконструкцији улице Жикица Јовановић Шпанац, Прокупље   5.156.890   5.156.890 
        План детаљне регулације индустријске зоне   500.000   500.000 

      
  

Учешће општине у реконструкцији столарије и термоизолације ОШ Ћићко 
уговор бр. 401-00-547/2012-05/2.2   316.000   316.000 

      
  

Учешће општине у реконструкцији столарије и термоизолације 
Пољопривредна школа  уговор бр. 401-00-547/2012-05/2.3   1.025.000   1.025.000 

        Учешће општине у донацијама, уговор број 400-1379/12-01(комесаријат за 
избеглице) 320.000 320.000   320.000 

        Учешће општине у донацијама, уговор број 400-1509/12-01(комесаријат за 
избеглице) 160.000 160.000   160.000 

        Учешће општине у донацијама, уговор број 400-314/13-01(комесаријат за 
избеглице) 220.000 220.000   220.000 

        Учешће општине у донацијама, уговор број 400-314/13-01(комесаријат за 
избеглице) 220.000 220.000   220.000 

      
  

Учешће општине донацијама уговор бр.401-19/12-4, Висока техничка школа 
струковних студија   267.840   267.840 

        Остала средства за планирање и праћење пројеката из донација 11.580.000 8.312.160   8.312.160 
      512000 Машине и опрема 10.000.000 10.000.000   10.000.000 
      512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 10.000.000 10.000.000   10.000.000 
        Опрема за ново дечје обданиште         
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета    135.402.051   135.402.051 
      7 Донације од осталих нивоа власти   10.977.370   10.977.370 

        Укупно за функцију 111   146.379.421   146.379.421 

    170   Трансакције јавног дуга         
      441000 Отплата домаћих камата 18.000.000 16.000.000   16.000.000 
      441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 18.000.000 16.000.000   16.000.000 
      611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 33.000.000 31.000.000   31.000.000 
      611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 33.000.000 31.000.000   31.000.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета    47.000.000   47.000.000 
        Укупно за функцију 170   47.000.000   47.000.000 
        Укупно : Скупштина општине, председник и општинско веће 175.248.000 193.379.421   193.379.421 
2       ДИРЕКТНИ КОРИСНИК-ОПШТИНСКА УПРАВА         
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  1     ОРГАНИ  И СЛУЖБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ         

    130   Опште услуге         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 175.461.000 161.855.975   161.855.975 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  175.461.000 161.855.975   161.855.975 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 31.408.000 28.907.977   28.907.977 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 19.301.000 17.942.143   17.942.143 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 10.791.000 9.924.781   9.924.781 
      412300 Допринос за незапосленост 1.316.000 1.041.053   1.041.053 
      414000 Социјална давања запосленима 11.000.000 4.900.000   4.900.000 
      414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 1.500.000 4.400.000   4.400.000 
      414300 Отпремнине и помоћи 9.500.000 500.000   500.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 9.500.000 7.500.000   7.500.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 9.500.000 7.500.000   7.500.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.140.000 1.070.000   1.070.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.140.000 1.070.000   1.070.000 
      421000 Стални трошкови  30.000.000 30.400.000   30.400.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.600.000 3.600.000   3.600.000 
      421200 Енергетске услуге  8.000.000 9.000.000   9.000.000 
      421300 Комуналне услуге 3.800.000 3.800.000   3.800.000 
      421400 Услуге комуникација 5.000.000 5.000.000   5.000.000 
      421500 Трошкови осигурања 1.600.000 1.000.000   1.000.000 
      421600 Закуп имовине и опреме 8.000.000 8.000.000   8.000.000 
      422000 Трошкови путовања 3.650.000 3.000.000   3.000.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 2.400.000 2.800.000   2.800.000 
      422200 Трошкови службених путовања у иностранство 400.000 200.000   200.000 
      422900 Остали трошкови транспорта 850.000       
      423000 Услуге по уговору 8.100.000 7.270.000   7.270.000 
      423200 Компјутерске услуге 1.800.000 1.100.000   1.100.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 700.000 700.000   700.000 
      423400 Услуге информисања   70.000   70.000 
        Видео надзор Повереништва за избегла, прогнана и расељена лица         
      423500 Стручне услуге 400.000 400.000   400.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 2.000.000 1.000.000   1.000.000 
      423700 Репрезентација 1.000.000 1.000.000   1.000.000 
      423900 Остале опште услуге 2.200.000 3.000.000   3.000.000 
      424000 Специјализоване услуге 7.000.000 6.775.000   6.775.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 2.000.000 2.275.000   2.275.000 
      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 5.000.000 3.700.000   3.700.000 
      424900 Остале специјализоване услуге   800.000   800.000 
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        Предаја архивске грађе Историјском архиву   300.000   300.000 
        Рушење бесправно подигнутих објеката   500.000   500.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 5.200.000 4.200.000   4.200.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.200.000 2.200.000   2.200.000 
        Поправка платоа испред општине 400.000       
        Сређивање архива Општинске управе   300.000   300.000 
        Остале текуће поправке и одржавања зграда и објеката 1.800.000 1.900.000   1.900.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3.000.000 2.000.000   2.000.000 
      426000 Материјал 11.400.000 8.800.000   8.800.000 
      426100 Административни материјал 5.300.000 4.300.000   4.300.000 
      426400 Материјали за саобраћај  5.000.000 3.000.000   3.000.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 1.100.000 1.500.000   1.500.000 
      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000 1.000.000   1.000.000 
      472900 Остале накнаде из буџета 2.000.000 1.000.000   1.000.000 
      482000 Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000 500.000   500.000 
      482200 Обавезне таксе 2.000.000 500.000   500.000 
      483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 9.500.000 17.000.000   17.000.000 
      483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 9.500.000 17.000.000   17.000.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 17.800.000 18.600.000   18.600.000 
      5111000 Куповина зграда и објеката 9.000.000 9.000.000   9.000.000 
      511300 Капитално одржавање зграда и објеката 8.800.000 9.600.000   9.600.000 
        Реконструкција крова зграде Oпштинске управе 4.800.000 4.800.000   4.800.000 
        Реконструкција Дома војске 4.000.000 4.000.000   4.000.000 
        Реновирање месних канцеларија   400.000   400.000 
        Реновирање водоводне инсталације   400.000   400.000 
      512000 Машине и опрема 12.000.000 8.000.000   8.000.000 
      512100 Опрема за саобраћај 4.000.000 4.000.000   4.000.000 
      512200 Административна опрема 8.000.000 4.000.000   4.000.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   303.292.952   303.292.952 
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6.486.000   6.486.000 
        Укупно за функцију 130   309.778.952   309.778.952 
        Укупно: Општинска управа 337.159.000 309.778.952   309.778.952 
  2     СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ         

    130   Опште услуге         

      499000 Средства резерве 5.000.000 5.000.000   5.000.000 
      499100 Средства резерве 5.000.000 5.000.000   5.000.000 
        Стална резерва 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
        Текућа резерва 3.000.000 3.000.000   3.000.000 
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        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   5.000.000   5.000.000 
        Укупно за функцију 130   5.000.000   5.000.000 
        Укупно: Средства резерви 5.000.000 5.000.000   5.000.000 
  3     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

    160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 22.840.000 29.301.999   29.301.999 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  22.840.000 29.301.999   29.301.999 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.090.000 5.356.188   5.356.188 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.513.000 3.247.537   3.247.537 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 1.405.000 1.797.169   1.797.169 
      412300 Допринос за незапосленост 172.000 311.482   311.482 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000 1.500.000   1.500.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000 1.500.000   1.500.000 
      421000 Стални трошкови  5.000.000 7.070.000   7.070.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга   70.000   70.000 
      421200 Енергетске услуге  4.000.000 6.000.000   6.000.000 
      421900 Остали трошкови  1.000.000 1.000.000   1.000.000 
      423000 Услуге по уговору   4.000.000   4.000.000 
      423900 Остале опште услуге   4.000.000   4.000.000 
      424000 Специјализоване услуге 0 320.000   320.000 
      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге   200.000   200.000 
      424900 Остале специјализоване услуге   120.000   120.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 0 2.550.000   2.550.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката   2.500.000   2.500.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме   50.000   50.000 
      426000 Материјал 0 60.000   60.000 
      426100 Административни материјал   10.000   10.000 
      426200 Материјал за пољопривреду   10.000   10.000 
      426400 Материјали за саобраћај    40.000   40.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 20.000.000 11.000.000   11.000.000 
      511300 Капитално одржавање зграда и објеката 20.000.000 11.000.000   11.000.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   61.158.187   61.158.187 
        Укупно за функцију 160   61.158.187   61.158.187 
        Укупно: Месне заједнице 53.430.000 61.158.187   61.158.187 
  4     УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА          

    160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту         

      424000 Специјализоване услуге   3.500.000   3.500.000 
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      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге   3.000.000   3.000.000 
        Катастар хоризонталне и вертикалне сигнализације         
      424900 Остале специјализоване услуге   500.000   500.000 

        
Едукација деце предшколског и школског узраста на саобраћајном 
полигону         

      511000 Зграде и грађевински објекти   1.000.000   1.000.000 
      511200 Изградња зграда и објеката   1.000.000   1.000.000 
        Унапређење саобраћаја на путевима (Реконструкцја полигона Дунек)         
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   4.500.000   4.500.000 
        Укупно за функцију 160   4.500.000   4.500.000 
        Укупно: Унапређење саобраћаја на путевима   4.500.000   4.500.000 
  5     ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ         

    320   Услуге противпожарне заштите         

      424000 Специјализоване услуге 400.000 400.000   400.000 
      424900 Остале специјализоване услуге 400.000 400.000   400.000 

        
Израда "Процене угрожености и планских докумената из области заштите и 
спасавања", израда акустичке студије и друго. 

        

      426000 Материјал 200.000 200.000   200.000 
      426900 Материјали за посебне намене 200.000 200.000   200.000 
      512000 Машине и опрема 400.000 400.000   400.000 
      512800 Опрема за јавну безбедност 400.000 400.000   400.000 

        
Опремање општинског штаба за ванредне ситуације, набавка средстава за 
узбуњивање и опремање јединица цивилне заштите         

        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   1.000.000   1.000.000 
        Укупно за функцију 320   1.000.000   1.000.000 
        Укупно: Општинси штаб за ванредне ситуације 1.000.000 1.000.000   1.000.000 
  6     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

    912   Основно образовање         

      463000 Трансфери осталим нивоима власти 98.174.000 101.621.000   101.621.000 
      463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 97.374.000 98.699.000   98.699.000 
      463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 800.000 2.922.000   2.922.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   101.621.000   101.621.000 
        Укупно за функцију 912   101.621.000   101.621.000 
        Укупно: Основно образовање 98.174.000 101.621.000   101.621.000 
        ОСНОВНА ШКОЛА ,, РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО''         

      413000 Накнаде у натури 1.250.000 1.000.000   1.000.000 
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      413100 Накнаде у натури 1.250.000 1.000.000   1.000.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000 1.850.000   1.850.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000 1.850.000   1.850.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 610.000 400.000   400.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 610.000 400.000   400.000 
      421000 Стални трошкови  4.850.000 5.020.000   5.020.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 350.000 450.000   450.000 
      421200 Енергетске услуге 3.000.000 3.000.000   3.000.000 
      421300 Комуналне услуге 700.000 700.000   700.000 
      421400 Услуге комуникација 100.000 170.000   170.000 
      421500 Трошкови осигурања 700.000 700.000   700.000 
      422000 Трошкови путовања 8.560.000 8.540.000   8.540.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 60.000 40.000   40.000 
      422400 Трошкови путовања ученика 8.500.000 8.500.000   8.500.000 
      423000 Услуге по уговору 100.000 230.000   230.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 230.000   230.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000 1.500.000   1.500.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме   500.000   500.000 
      426000 Материјал 480.000 1.010.000   1.010.000 
      426100 Административни материјал 150.000 280.000   280.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 80.000 150.000   150.000 
      426400 Материјали за саобраћај  20.000 20.000   20.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 80.000 280.000   280.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 150.000 280.000   280.000 
      483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 160.000   160.000 
      483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   160.000   160.000 
      512000 Машине и опрема 0 190.000   190.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   190.000   190.000 
        Укупно: Основна школа ,,Р.П.Ћићко'' 19.650.000 20.400.000   20.400.000 
        ОСНОВНА ШКОЛА ,,9 ОКТОБАР''         

      413000 Накнаде у натури 500.000 500.000   500.000 
      413100 Накнаде у натури 500.000 500.000   500.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 1.900.000 2.150.000   2.150.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 1.900.000 2.150.000   2.150.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000 420.000   420.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000 420.000   420.000 
      421000 Стални трошкови  6.170.000 7.770.000   7.770.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 400.000 400.000   400.000 
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      421200 Енергетске услуге 4.500.000 6.100.000   6.100.000 
      421300 Комуналне услуге 550.000 650.000   650.000 
      421400 Услуге комуникација 120.000 100.000   100.000 
      421500 Трошкови осигурања 600.000 520.000   520.000 
      422000 Трошкови путовања 2.560.000 2.560.000   2.560.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 60.000 60.000   60.000 
      422400 Трошкови путовања ученика 2.500.000 2.500.000   2.500.000 
      423000 Услуге по уговору 100.000 120.000   120.000 
      423200 Компјутерске услуге   20.000   20.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 500.000   500.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000 400.000   400.000 
      425200 Текуће поправке и одрђавање опреме   100.000   100.000 
      426000 Материјал 475.000 435.000   435.000 
      426100 Административни материјал 100.000 100.000   100.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 120.000 70.000   70.000 
      426400 Материјали за саобраћај  25.000 15.000   15.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 80.000 100.000   100.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 150.000 150.000   150.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 800.000 1.727.000   1.727.000 
      511200 Изградња зграда и објеката 800.000 1.727.000   1.727.000 
      512000 Машине и опрема 0 200.000   200.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   200.000   200.000 
      513000 Остале некретнине и опрема   100.000   100.000 
      513100 Остале некретнине и опрема   100.000   100.000 
        Укупно: Основна школа ,,9 октобар'' 14.905.000 16.482.000   16.482.000 
        ОСНОВНА ШКОЛА ,, НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО''         
      413000 Накнаде у натури 1.300.000 1.100.000   1.100.000 
      413100 Накнаде у натури 1.300.000 1.100.000   1.100.000 
      414000 Социјална давања запосленима   80.000   80.000 
      414300 Отпремнине и помоћи   80.000   80.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000 2.000.000   2.000.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000 2.000.000   2.000.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 450.000 450.000   450.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 450.000 450.000   450.000 
      421000 Стални трошкови  2.900.000 2.900.000   2.900.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 400.000 420.000   420.000 
      421200 Енергетске услуге 1.200.000 950.000   950.000 
      421300 Комуналне услуге 600.000 850.000   850.000 
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      421400 Услуге комуникација 100.000 100.000   100.000 
      421500 Трошкови осигурања 600.000 580.000   580.000 
      422000 Трошкови путовања 4.535.000 4.355.000   4.355.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 35.000 35.000   35.000 
      422400 Трошкови путовања ученика 4.500.000 4.320.000   4.320.000 
      423000 Услуге по уговору 100.000 100.000   100.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 1.850.000   1.850.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000 1.800.000   1.800.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме   50.000   50.000 
      426000 Материјал 360.000 450.000   450.000 
      426100 Административни материјал 120.000 120.000   120.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 60.000 60.000   60.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 80.000 120.000   120.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 150.000   150.000 
      482000 Порези, обавезне таксе и казне 0 10.000   10.000 
      4822000 Обавезне таксе   10.000   10.000 
      512000 Машине и опрема 0 150.000   150.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   150.000   150.000 
        Укупно: Основна школа ,,Н. С. Татко'' 13.445.000 13.445.000   13.445.000 
        ОСНОВНА ШКОЛА ,,МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО ''         
      413000 Накнаде у натури 800.000 600.000   600.000 
      413100 Накнаде у натури 800.000 600.000   600.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 2.100.000 2.400.000   2.400.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 2.100.000 2.400.000   2.400.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 265.000 275.000   275.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 265.000 275.000   275.000 
      421000 Стални трошкови  2.850.000 3.190.000   3.190.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 250.000 300.000   300.000 
      421200 Енергетске услуге 1.600.000 1.700.000   1.700.000 
      421300 Комуналне услуге 600.000 880.000   880.000 
      421400 Услуге комуникација 100.000 80.000   80.000 
      421500 Трошкови осигурања 300.000 230.000   230.000 
      422000 Трошкови путовања 4.030.000 3.570.000   3.570.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000 20.000   20.000 
      422400 Трошкови путовања ученика 4.000.000 3.550.000   3.550.000 
      423000 Услуге по уговору 100.000 150.000   150.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
      423400 Услуге информисања   20.000   20.000 
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      423500 Стручне услуге   30.000   30.000 
      424000 Специјализоване услуге 0 5.000   5.000 
      424300 Медицинске услуге   5.000   5.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 1.850.000   1.850.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000 1.800.000   1.800.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме   50.000   50.000 
      426000 Материјал 330.000 370.000   370.000 
      426100 Административни материјал 80.000 120.000   120.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 100.000 50.000   50.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 50.000 100.000   100.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 100.000   100.000 
      482000 Порези, обавезне таксе и казне 0 10.000   10.000 
      4822000 Обавезне таксе   10.000   10.000 
      512000 Машине и опрема 0 255.000   255.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   255.000   255.000 
        Укупно: Основна школа ,,М. Р. Мирко'' 12.475.000 12.675.000   12.675.000 
        ОСНОВНА ШКОЛА ,,СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД ''         

      413000 Накнаде у натури 3.000.000 3.000.000   3.000.000 
      413100 Накнаде у натури 3.000.000 3.000.000   3.000.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 550.000 550.000   550.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 550.000 550.000   550.000 
      421000 Стални трошкови  5.550.000 5.616.000   5.616.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 400.000 400.000   400.000 
      421200 Енергетске услуге 4.000.000 4.000.000   4.000.000 
      421300 Комуналне услуге 450.000 550.000   550.000 
      421400 Услуге комуникација 100.000 100.000   100.000 
      421500 Трошкови осигурања 600.000 566.000   566.000 
      422000 Трошкови путовања 4.030.000 4.050.000   4.050.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000 50.000   50.000 
      422400 Трошкови путовања ученика 4.000.000 4.000.000   4.000.000 
      423000 Услуге по уговору 230.000 230.000   230.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
      423400 Услуге информисања 30.000 30.000   30.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000 100.000   100.000 
      424000 Специјализоване услуге 50.000 50.000   50.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 50.000 50.000   50.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 1.050.000 950.000   950.000 
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      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.000.000 600.000   600.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000 350.000   350.000 
      426000 Материјал 320.000 334.000   334.000 
      426100 Административни материјал 120.000 100.000   100.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000 50.000   50.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 50.000 50.000   50.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 134.000   134.000 
      512000 Машине и опрема 0 100.000   100.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   100.000   100.000 
        Укупно: Основна школа ,, С. М. Ненад'' 16.780.000 16.880.000   16.880.000 
        ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ ''         

      413000 Накнаде у натури 2.000.000 1.287.000   1.287.000 
      413100 Накнаде у натури 2.000.000 1.287.000   1.287.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 500.000 1.500.000   1.500.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 500.000 1.500.000   1.500.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 354.000 254.000   254.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 354.000 254.000   254.000 
      421000 Стални трошкови  3.980.000 3.988.000   3.988.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 100.000 138.000   138.000 
      421200 Енергетске услуге 3.500.000 3.500.000   3.500.000 
      421400 Услуге комуникација 30.000 30.000   30.000 
      421500 Трошкови осигурања 350.000 320.000   320.000 
      422000 Трошкови путовања 130.000 130.000   130.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000 130.000   130.000 
      422400 Трошкови путовања ученика 100.000       
      423000 Услуге по уговору 50.000 50.000   50.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000 50.000   50.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000   1.000.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.000.000 1.000.000   1.000.000 
      426000 Материјал 220.000 225.000   225.000 
      426100 Административни материјал 50.000 50.000   50.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 30.000 35.000   35.000 
      426400 Материјали за саобраћај  30.000 30.000   30.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 30.000 30.000   30.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 80.000 80.000   80.000 
      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500.000 300.000   300.000 
      472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  500.000 300.000   300.000 
        Укупно: Основна школа ,, Вук Караџић'' 8.734.000 8.734.000   8.734.000 
        ОСНОВНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА ''         
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      413000 Накнаде у натури 500.000 500.000   500.000 
      413100 Накнаде у натури 500.000 500.000   500.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 500.000 700.000   700.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 500.000 700.000   700.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 125.000 125.000   125.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 125.000 125.000   125.000 
      421000 Стални трошкови  730.000 792.000   792.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 100.000 100.000   100.000 
      421200 Енергетске услуге 400.000 300.000   300.000 
      421300 Комуналне услуге 100.000 100.000   100.000 
      421400 Услуге комуникација 50.000 50.000   50.000 
      421500 Трошкови осигурања 80.000 242.000   242.000 
      422000 Трошкови путовања 230.000 230.000   230.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000 30.000   30.000 
      422400 Трошкови путовања ученика 200.000 200.000   200.000 
      423000 Услуге по уговору 50.000 100.000   100.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000 100.000   100.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 500.000 450.000   450.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000 450.000   450.000 
      426000 Материјал 210.000 190.000   190.000 
      426100 Административни материјал 50.000 50.000   50.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 30.000 40.000   40.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 50.000 50.000   50.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 80.000 50.000   50.000 
      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000 258.000   258.000 
      472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  400.000 258.000   258.000 
        Укупно: Основна школа ,, Свети Сава'' 3.245.000 3.345.000   3.345.000 
        МУЗИЧКА ШКОЛА         

      413000 Накнаде у натури 1.600.000 1.600.000   1.600.000 
      413100 Накнаде у натури 1.600.000 1.600.000   1.600.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 700.000 700.000   700.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 700.000 700.000   700.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000 155.000   155.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000 155.000   155.000 
      421000 Стални трошкови  320.000 355.000   355.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000 220.000   220.000 
      421300 Комуналне услуге 40.000 40.000   40.000 
      421400 Услуге комуникација 80.000 80.000   80.000 
      421500 Трошкови осигурања   15.000   15.000 
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      422000 Трошкови путовања 30.000 100.000   100.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000 100.000   100.000 
      423000 Услуге по уговору 100.000 360.000   360.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 360.000   360.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 300.000 400.000   400.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката   100.000   100.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000 300.000   300.000 
      426000 Материјал 180.000 180.000   180.000 
      426100 Административни материјал 80.000 80.000   80.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 100.000   100.000 
      512000 Машине и опрема 0 200.000   200.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   200.000   200.000 
        Укупно: Музичка школа 3.330.000 4.050.000   4.050.000 
        ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ         

      413000 Накнаде у натури 500.000 500.000   500.000 
      413100 Накнаде у натури 500.000 500.000   500.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 280.000 280.000   280.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 280.000 280.000   280.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000 30.000   30.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000 30.000   30.000 
      421000 Стални трошкови  690.000 690.000   690.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 100.000 100.000   100.000 
      421200 Енергетске услуге 350.000 350.000   350.000 
      421300 Комуналне услуге 200.000 200.000   200.000 
      421400 Услуге комуникација 40.000 40.000   40.000 
      422000 Трошкови путовања 480.000 480.000   480.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000 30.000   30.000 
      422400 Трошкови путовања ученика 450.000 450.000   450.000 
      423000 Услуге по уговору 60.000 90.000   90.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 60.000 90.000   90.000 
      424000 Специјализоване услуге 0 70.000   70.000 
      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге   70.000   70.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 120.000 80.000   80.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 120.000 80.000   80.000 
      426000 Материјал 130.000 190.000   190.000 
      426100 Административни материјал 30.000 60.000   60.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 20.000 50.000   50.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 80.000 80.000   80.000 
        Укупно: Основна школа за образовање одраслих 2.410.000 2.410.000   2.410.000 
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        ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА         

      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.200.000 3.200.000   3.200.000 
      472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  3.200.000 3.200.000   3.200.000 
        Укупно: Заједнички трошкови основног образовања 3.200.000 3.200.000   3.200.000 
        Укупно: Основно образовање: 98.174.000 101.621.000   101.621.000 
  7     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ         

    920   Средње образовање         

      463000 Трансфери осталим нивоима власти 45.640.000 49.071.000   49.071.000 
      463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 45.640.000 48.391.000   48.391.000 
      463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0 680.000   680.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   49.071.000   49.071.000 
        Укупно за функцију   49.071.000   49.071.000 
        Укупно: Средње образовање 45.640.000 49.071.000   49.071.000 
        ГИМНАЗИЈА ПРОКУПЉЕ         
      413000 Накнаде у натури 700.000 623.000   623.000 
      413100 Накнаде у натури 700.000 623.000   623.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 900.000 977.000   977.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 900.000 977.000   977.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 530.000 140.000   140.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 530.000 140.000   140.000 
      421000 Стални трошкови  11.110.000 12.430.000   12.430.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000 290.000   290.000 
      421200 Енергетске услуге 9.500.000 10.918.000   10.918.000 
      421300 Комуналне услуге 1.000.000 700.000   700.000 
      421400 Услуге комуникација 60.000 70.000   70.000 
      421500 Трошкови осигурања 350.000 452.000   452.000 
      422000 Трошкови путовања 40.000 40.000   40.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000 40.000   40.000 
      423000 Услуге по уговору 100.000 200.000   200.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
      423400 Услуге информисања   50.000   50.000 
      423900 Остале опште услуге   50.000   50.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 2.100.000 900.000   900.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000 800.000   800.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000 100.000   100.000 
      426000 Материјал 280.000 450.000   450.000 
      426100 Административни материјал 60.000 90.000   90.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 70.000 100.000   100.000 
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      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 50.000 80.000   80.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 180.000   180.000 
      512000 Машине и опрема 0 150.000   150.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   150.000   150.000 
        Укупно: Гимназија 15.760.000 15.910.000   15.910.000 
        МЕДИЦИНСКА ШКОЛА         

      413000 Накнаде у натури 900.000 900.000   900.000 
      413100 Накнаде у натури 900.000 900.000   900.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 1.500.000   1.500.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 1.500.000   1.500.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000 200.000   200.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000 200.000   200.000 
      421000 Стални трошкови  250.000 400.000   400.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000 350.000   350.000 
      421400 Услуге комуникација 50.000 50.000   50.000 
      422000 Трошкови путовања 30.000 30.000   30.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000 30.000   30.000 
      423000 Услуге по уговору 100.000 100.000   100.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 100.000 500.000   500.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000 500.000   500.000 
      426000 Материјал 240.000 240.000   240.000 
      426100 Административни материјал 60.000 60.000   60.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000 55.000   55.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 50.000 45.000   45.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 80.000 80.000   80.000 
        Укупно: Медицинска школа 3.120.000 3.870.000   3.870.000 
        ТЕХНИЧКА ШКОЛА ,, 15 МАЈ ''         
      413000 Накнаде у натури 1.800.000 1.750.000   1.750.000 
      413100 Накнаде у натури 1.800.000 1.750.000   1.750.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 2.050.000   2.050.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 2.050.000   2.050.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 700.000 440.000   440.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 700.000 440.000   440.000 
      421000 Стални трошкови  8.150.000 8.470.000   8.470.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 250.000 370.000   370.000 
      421200 Енергетске услуге 6.500.000 6.700.000   6.700.000 
      421300 Комуналне услуге 850.000 850.000   850.000 
      421400 Услуге комуникација 50.000 50.000   50.000 
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      421500 Трошкови осигурања 500.000 500.000   500.000 
      422000 Трошкови путовања 30.000 30.000   30.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000 30.000   30.000 
      423000 Услуге по уговору 130.000 150.000   150.000 
      423200 Компјутерске услуге 30.000 20.000   20.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 50.000   50.000 
      423500 Стручне услуге   80.000   80.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 2.300.000 2.090.000   2.090.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000 90.000   90.000 
      426000 Материјал 280.000 380.000   380.000 
      426100 Административни материјал 80.000 100.000   100.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000 50.000   50.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 50.000 100.000   100.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 130.000   130.000 
      512000 Машине и опрема 0 30.000   30.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   30.000   30.000 
        Укупно: Техничка школа 15.390.000 15.390.000   15.390.000 
        ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА         

      413000 Накнаде у натури 700.000 700.000   700.000 
      413100 Накнаде у натури 700.000 700.000   700.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000 410.000   410.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000 410.000   410.000 
      421000 Стални трошкови  4.800.000 6.640.000   6.640.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000 330.000   330.000 
      421200 Енергетске услуге 3.500.000 4.300.000   4.300.000 
      421300 Комуналне услуге 900.000 1.900.000   1.900.000 
      421400 Услуге комуникација 50.000 50.000   50.000 
      421500 Трошкови осигурања 150.000 60.000   60.000 
      422000 Трошкови путовања 40.000 40.000   40.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000 40.000   40.000 
      423000 Услуге по уговору 100.000 100.000   100.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 2.050.000 2.050.000   2.050.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000 50.000   50.000 
      426000 Материјал 280.000 230.000   230.000 
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      426100 Административни материјал 80.000 50.000   50.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000 50.000   50.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 50.000 50.000   50.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 80.000   80.000 
      483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 231.000   231.000 
      483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   231.000   231.000 
      512000 Машине и опрема 0 500.000   500.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   500.000   500.000 
        Укупно: Пољопривредна школа 10.370.000 12.901.000   12.901.000 
        ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА         

      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000 1.000.000   1.000.000 
      472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  1.000.000 1.000.000   1.000.000 
        Укупно: Заједнички трошкови средњег образовања 1.000.000 1.000.000   1.000.000 
        Укупно средње образовање: 45.640.000 49.071.000   49.071.000 
  8     ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НЕВЕН         
    911   Предшколско образовање         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 68.940.000 64.215.648 3.807.000 68.022.648 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  68.940.000 64.215.648 3.807.000 68.022.648 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 12.340.000 11.510.352 682.000 12.192.352 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 7.583.000 7.118.244 419.100 7.537.344 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 4.240.000 3.937.752 233.900 4.171.652 
      412300 Допринос за незапосленост 517.000 454.356 29.000 483.356 
      414000 Социјална давања запосленима     2.098.000 2.098.000 
      414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла     1.678.000 1.678.000 
      414300 Отпремнине и помоћи     420.000 420.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 1.700.000 3.024.000 1.659.000 4.683.000 
      415100 Накнаде за запослене 1.700.000 3.024.000 1.659.000 4.683.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 278.000 163.000 163.000 326.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 278.000 163.000 163.000 326.000 
      421000 Стални трошкови  3.800.000 2.569.000 2.768.000 5.337.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга     456.000 456.000 
      421200 Енергетске услуге 3.800.000 2.569.000 826.000 3.395.000 
      421300 Комуналне услуге     550.000 550.000 
      421400 Услуге комуникација     936.000 936.000 
      422000 Трошкови путовања     1.283.000 1.283.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи     307.000 307.000 
      422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада     976.000 976.000 
      423000 Услуге по уговору     1.308.000 1.308.000 
      423200 Компјутерске услуге     76.000 76.000 
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      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених     273.000 273.000 
      423400 Услуге информисања     120.000 120.000 
      423500 Стручне услуге     156.000 156.000 
      423700 Репрезентација     493.000 493.000 
      423900 Остале опште услуге     190.000 190.000 
      424000 Специјализоване услуге     1.281.000 1.281.000 
      424300 Медицинске услуге     846.000 846.000 
      424900 Остале специјализоване услуге     435.000 435.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 550.000 1.187.000 164.000 1.351.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 550.000 1.187.000   1.187.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме     164.000 164.000 
      426000 Материјал   0 8.968.000 8.968.000 
      426100 Административни материјал     186.000 186.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених     850.000 850.000 
      426400 Материјали за саобраћај      1.449.000 1.449.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство     6.200.000 6.200.000 
      426900 Материјали за посебне намене     283.000 283.000 
      512000 Машине и опрема 615.000 0 1.705.000 1.705.000 
      512100 Опрема за саобраћај 615.000     0 
      512200 Административна опрема     1.705.000 1.705.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   82.669.000   82.669.000 
      4 Сопстени приходи      25.886.000 25.886.000 
        Укупно за функцију 911   82.669.000 25.886.000 108.555.000 
        Укупно: Предшколска установа ,,Невен'' 88.223.000 82.669.000 25.886.000 108.555.000 
  9     РАЗВОЈНИ И ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР СУНЦЕ         

    911   Предшколско образовање         
      481000 Дотације невладиним организацијама 50.000 50.000   50.000 
      481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 50.000 50.000   50.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   50.000   50.000 
        Укупно за функцију 911   50.000   50.000 
        Укупно: Развојно образовни центар ,, Сунце'' 50.000 50.000   50.000 
  10     РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ ПРОКУПЉЕ         

    980   Образовање некласификовано на другом месту         

      413000 Накнаде у натури 30.000 30.000   30.000 
      413100 Накнаде у натури 30.000 30.000   30.000 
      414000 Социјална давања запосленима   110.000   110.000 
      414300 Отпремнине и помоћи   110.000   110.000 
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      415000 Накнаде трошкова за запослене 100.000 100.000   100.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 100.000 100.000   100.000 
      421000 Стални трошкови  380.000 540.000   540.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000 40.000   40.000 
      421200 Енергетске услуге 250.000 250.000   250.000 
      421300 Комуналне услуге   160.000   160.000 
      421400 Услуге комуникација 50.000 50.000   50.000 
      421500 Трошкови осигурања 50.000 40.000   40.000 
      423000 Услуге по уговору 2.700.000 2.700.000   2.700.000 
      423900 Остале опште услуге 2.700.000 2.700.000   2.700.000 
      424000 Специјализоване услуге 0 70.000   70.000 
      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге   70.000   70.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 1.500.000 640.000   640.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.500.000 500.000   500.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме   140.000   140.000 
      426000 Материјал 80.000 100.000   100.000 
      426100 Административни материјал 30.000 50.000   50.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 50.000 50.000   50.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   4.290.000   4.290.000 
        Укупно за функцију 980   4.290.000   4.290.000 
        Укупно: Раднички универзитет 4.790.000 4.290.000   4.290.000 
  11     ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТАЛЕНАТА         

    980   Образовање некласификовано на другом месту         

      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.500.000 1.500.000   1.500.000 
      472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  1.500.000 1.500.000   1.500.000 
        Извори финансирања         
        Приходи из буџета   1.500.000   1.500.000 
        Укупно за функцију   1.500.000   1.500.000 
        Укупно: Фонд за финансирање талената 1.500.000 1.500.000   1.500.000 
  12     ХУМАНИТАРНО ВАСПИТНИ ФОНД ,,РЈ СЕЉА''         

    980   Образовање некласификовано на другом месту         

      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 0   0 
      472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  100.000       
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   0   0 
        Укупно за функцију 980   0   0 
        Укупно: Хуманитарно васпитни фонд ,, Р.Ј. Сеља'' 100.000 0   0 
  13     ДОМ ЗДРАВЉА         
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    760   Здравство некласификовано на другом месту         

      463000 Трансфери осталим нивоима власти 11.000.000 8.080.000   8.080.000 
      463100 Текући трансфери осталим нивоима власти   5.400.000   5.400.000 
      463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 11.000.000 2.680.000   2.680.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   8.080.000   8.080.000 
        Укупно за функцију 760   8.080.000   8.080.000 
        Укупно: Дом здравља 11.000.000 8.080.000   8.080.000 
  15     НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ         
    О40   Породица и деца         
      472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 4.500.000 3.000.000   3.000.000 
      472300 Накнаде из буџета за децу и породицу  4.500.000 3.000.000   3.000.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   3.000.000   3.000.000 
        Укупно за функцију 040   3.000.000   3.000.000 
        Укупно: Накнаде из буџета за децу и породицу 4.500.000 3.000.000   3.000.000 
  16     ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ПОРОДИЦЕ И ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ         
    О40   Породица и деца         
      472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 4.000.000 1.190.000   1.190.000 
      472300 Накнаде из буџета за децу и породицу  4.000.000 1.190.000   1.190.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   1.190.000   1.190.000 
        Укупно за функцију 040   1.190.000   1.190.000 
        Укупно: Помоћ у кући за децу и породицу 4.000.000 1.190.000   1.190.000 
  17     КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И ЛПА         
    О40   Породица и деца         
      421000 Стални трошкови  100.000 85.000   85.000 
      421200 Енергетске услуге 80.000 80.000   80.000 
      421400 Услуге комуникација 20.000 5.000   5.000 
      423000 Услуге по уговору 0 120.000   120.000 
      423400 Услуге информисања   100.000   100.000 
      423700 Репрезентација   20.000   20.000 
      424000 Специјализоване услуге 0 315.000   315.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта   315.000   315.000 
      481000 Дотације невладиним организацијама 900.000 10.000   10.000 
      481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 900.000 10.000   10.000 
      512000 Машине и опрема 0 470.000   470.000 
      5126000 Опрема за образовање, науку, културу и спорт   470.000   470.000 
        Извори финансирања         
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      1 Приходи из буџета   1.000.000   1.000.000 
        Укупно за функцију 040   1.000.000   1.000.000 
        Укупно: Канцеларија за младе и ЛПА 1.000.000 1.000.000   1.000.000 
  18     ДНЕВНИ БОРАВАК "СУНЦЕ"         
    1040   Породица и деца         
      424000 Специјализоване услуге 600.000 50.000   50.000 
      424900 Остале специјализоване услуге 600.000 50.000   50.000 
      481000 Дотације невладиним организацијама 2.600.000 4.640.000   4.640.000 
      481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 2.600.000 4.640.000   4.640.000 
        Буџет општине   3.200.000   3.200.000 
        Министарство за рад и социјалну заштиту   1.440.000   1.440.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   3.200.000   3.200.000 
      7 Донације  од осталих нивоа власти   1.440.000   1.440.000 
        Укупно за функцију 040   4.640.000   4.640.000 
        Укупно: Дневни боравак  "Сунце" 3.200.000 4.690.000   4.690.000 
  19     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ТОПЛИЦА"         

    1070   
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 

месту         

      463000 Трансфери осталим нивоима власти 4.950.000 4.950.000   4.950.000 
      463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 4.850.000 4.850.000   4.850.000 
        Енергетске услуге 300.000 300.000   300.000 
        Комуналне услуге 100.000 100.000   100.000 
        Услуге комуникација 100.000 100.000   100.000 
        Трошкови службених путовања у земљи 150.000 150.000   150.000 
        Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
        Административни материјал 100.000 100.000   100.000 
        Остале накнаде из буџета 2.800.000 2.959.000   2.959.000 
        Накнаде за социјални програм 1.200.000 1.041.000   1.041.000 
      463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 100.000 100.000   100.000 
        Административна опрема 100.000 100.000   100.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   4.950.000   4.950.000 
        Укупно за функцију 070   4.950.000   4.950.000 
        Укупно: Центар за социјални рад "Топлица" 4.950.000 4.950.000   4.950.000 
  20     ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ         

    810   Услуге рекреације и спорта         

      422000 Трошкови путовања 2.500.000 2.500.000   2.500.000 
      422900 Остали трошкови транспорта 2.500.000 2.500.000   2.500.000 
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      424000 Специјализоване услуге 5.350.000 4.450.000   4.450.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 5.350.000 4.450.000   4.450.000 
        Школски спорт 1.000.000 150.000   150.000 
        Манифестације (учешће општине у организацији турнира) 2.150.000 1.200.000   1.200.000 
        Стипендије талентованим спортистима   150.000   150.000 
        Награде и признања за постигнуте резултате и допринос развоју спорта   700.000   700.000 
        Делатност спортског савеза 200.000 250.000   250.000 
        Коришћење спортске хале  2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      481000 Дотације невладиним организацијама 7.500.000 9.600.000   9.600.000 
      481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 7.500.000 9.600.000   9.600.000 
        Годишњи (програми по конкурсу)   3.500.000   3.500.000 
        Обраовање и усавршавање спортских радника   200.000   200.000 
        Хранарине спортистима аматерима   1.332.000   1.332.000 
        Посебни програми (по конкурсу)   200.000   200.000 
        Остале донације у складу са посебним актом Општинског већа   4.368.000   4.368.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 300.000   300.000 
      511200 Изградња зграда и објеката 1.000.000 300.000   300.000 
      512000 Машине и опрема 1.000.000 500.000   500.000 
      512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1.000.000 500.000   500.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   17.350.000   17.350.000 
        Укупно за функцију 810   17.350.000   17.350.000 
        Укупно: Организовање спортских активности 17.350.000 17.350.000   17.350.000 
  21     ТУРИСТИЧКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР         

    810   Услуге рекреације и спорта         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 44.925.000 47.335.360 0 47.335.360 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  44.925.000 47.335.360   47.335.360 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 8.177.000 8.484.640 0 8.484.640 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.012.000 5.247.080   5.247.080 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 2.820.000 2.902.640   2.902.640 
      412300 Допринос за незапосленост 345.000 334.920   334.920 
      414000 Социјална давања запосленима 800.000 550.000 204.000 754.000 
      414300 Отпремнине и помоћи 800.000 550.000 154.000 704.000 
      414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана...     50.000 50.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 1.600.000 2.235.000 0 2.235.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 1.600.000 2.235.000   2.235.000 
      421000 Стални трошкови  9.220.000 10.420.000 5.420.000 15.840.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 300.000 300.000 300.000 600.000 
      421200 Енергетске услуге 4.600.000 5.800.000 400.000 6.200.000 
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      421300 Комуналне услуге 4.000.000 4.000.000 340.000 4.340.000 
      421400 Услуге комуникација 170.000 170.000 680.000 850.000 
      421500 Трошкови осигурања 150.000 150.000 100.000 250.000 
      421600 Закуп имовине и опреме     3.600.000 3.600.000 
      422000 Трошкови путовања     300.000 300.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи     300.000 300.000 
      423000 Услуге по уговору 1.050.000 1.050.000 7.450.000 8.500.000 
      423100 Административне услуге 50.000 50.000 50.000 100.000 
      423400 Услуге информисања     400.000 400.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство     400.000 400.000 
      423700 Репрезентација     600.000 600.000 
      423900 Остале опште услуге 1.000.000 1.000.000 6.000.000 7.000.000 
      424000 Специјализоване услуге 1.200.000 380.000 600.000 980.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.200.000 380.000 300.000 680.000 
      424300 Медицинске услуге     300.000 300.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 1.300.000 200.000 3.700.000 3.900.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.300.000 200.000 3.200.000 3.400.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме     500.000 500.000 
      426000 Материјал 60.000 60.000 2.300.000 2.360.000 
      426100 Административни материјал 20.000 20.000 200.000 220.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 20.000 20.000 400.000 420.000 
      426400 Материјали за саобраћај      700.000 700.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 20.000 20.000 1.000.000 1.020.000 
      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 385.000 0 0 0 
      472900 Остале накнаде из буџета 385.000     0 
      483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000 0 0 0 
      483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000     0 
      511000 Зграде и грађевински објекти     9.500.000 9.500.000 
      511200 Изградња зграда и објеката     1.000.000 1.000.000 
      511300 Капитално одржавање зграда и објеката     8.500.000 8.500.000 
      512000 Машине и опрема 60.000 60.000 5.700.000 5.760.000 
      512100 Опрема за саобраћај 60.000 60.000 500.000 560.000 
      512200 Административна опрема     200.000 200.000 
      512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема     5.000.000 5.000.000 
      523000 Залихе робе за даљу продају     11.000.000 11.000.000 
      523100 Залихе робе за даљу продају     11.000.000 11.000.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   70.775.000   70.775.000 
      4 Сопствени приходи     46.174.000 46.174.000 
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        Укупно за функцију 810   70.775.000 46.174.000 116.949.000 
        Укупно: Туристичко спортски центар 68.977.000 70.775.000 46.174.000 116.949.000 
  22     НАРОДНИ МУЗЕЈ         
    820   Улуге културе         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 13.571.000 14.073.127 0 14.073.127 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  13.571.000 14.073.127   14.073.127 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.430.000 2.522.542   2.522.542 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.493.000 1.559.993   1.559.993 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 835.000 862.975   862.975 
      412300 Допринос за незапосленост 102.000 99.574   99.574 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 762.000 762.000 45.000 807.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 762.000 762.000 45.000 807.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 135.000 135.000   135.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 135.000 135.000   135.000 
      421000 Стални трошкови  920.000 1.020.000 50.000 1.070.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 150.000 150.000 50.000 200.000 
      421200 Енергетске услуге 250.000 250.000   250.000 
      421300 Комуналне услуге 100.000 100.000   100.000 
      421400 Услуге комуникација 120.000 120.000   120.000 
      421500 Трошкови осигурања 50.000 50.000   50.000 
      4216000 Закуп имовине и опреме 250.000 350.000   350.000 
      422000 Трошкови путовања 250.000 250.000   250.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 250.000 250.000   250.000 
      423000 Услуге по уговору 480.000 480.000 100.000 580.000 
      423200 Компјутерске услуге 30.000 30.000   30.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000 50.000   50.000 
      423400 Услуге информисања 100.000 100.000   100.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 300.000 300.000   300.000 
      423700 Репрезентација     100.000 100.000 
      424000 Специјализоване услуге 1.500.000 1.500.000   1.500.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.500.000 1.500.000   1.500.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 3.750.000 250.000   250.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.700.000 200.000   200.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000 50.000   50.000 
      426000 Материјал 620.000 720.000   720.000 
      426100 Административни материјал 70.000 70.000   70.000 
      426400 Материјали за саобраћај 200.000 300.000   300.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт  300.000 300.000   300.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 50.000 50.000   50.000 
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      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250.000 250.000   250.000 
      472900 Остале накнаде из буџета 250.000 250.000   250.000 
      482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000 20.000   20.000 
      4822000 Обавезне таксе 20.000 20.000   20.000 
      483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 100.000   100.000 
      483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   100.000   100.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 0 3.500.000   3.500.000 
      511300 Капитално одржавање зграда и објеката   3.500.000   3.500.000 
      512000 Машине и опрема 500.000 500.000 193.000 693.000 
      512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 500.000 500.000 193.000 693.000 
      515000 Нематеријална имовина 300.000 300.000   300.000 
      515100 Нематеријална имовина 300.000 300.000   300.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   26.382.669   26.382.669 
      4 Сопствени приходи     388.000 388.000 
        Укупно за функцију 820   26.382.669 388.000 26.770.669 
        Укупно: Народни музеј 25.488.000 26.382.669 388.000 26.770.669 
  23     ДОМ КУЛТУРЕ         

    820   Улуге културе         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 11.015.000 11.810.637   11.810.637 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  11.015.000 11.810.637   11.810.637 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.973.000 2.117.001   2.117.001 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.212.000 1.309.198   1.309.198 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 678.000 724.237   724.237 
      412300 Допринос за незапосленост 83.000 83.566   83.566 
      414000 Социјална давања запосленима     324.000 324.000 
      414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла     324.000 324.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 500.000 500.000   500.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 500.000 500.000   500.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 270.000 252.000   252.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 270.000 252.000   252.000 
      421000 Стални трошкови  5.286.000 1.435.000 20.000 1.455.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 118.000 118.000 20.000 138.000 
      421200 Енергетске услуге 4.823.000 1.000.000   1.000.000 
      421300 Комуналне услуге 130.000 130.000   130.000 
      421400 Услуге комуникација 140.000 140.000   140.000 
      421500 Трошкови осигурања 43.000 18.000   18.000 
      421600 Закуп имовине и опреме 32.000 29.000   29.000 
      422000 Трошкови путовања 50.000 110.000 220.000 330.000 
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      421100 Трошкови службених путовања у земљи     50.000 50.000 
      422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50.000 110.000 170.000 280.000 
      423000 Услуге по уговору 297.000 384.000 140.000 524.000 
      423200 Компјутерске услуге 22.000 22.000   22.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 27.000 67.000 20.000 87.000 
      423400 Услуге информисања 183.000 230.000   230.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 65.000 65.000 40.000 105.000 
      423700 Репрезентација     80.000 80.000 
      424000 Специјализоване услуге 162.000 370.000 120.000 490.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 54.000 270.000 120.000 390.000 
      424900 Остале специјализоване услуге 108.000 100.000   100.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 215.000 215.000   215.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 215.000 215.000   215.000 
      426000 Материјал 195.000 399.000 95.000 494.000 
      426100 Административни материјал 65.000 45.000 5.000 50.000 
      426400 Материјали за саобраћај   200.000   200.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт 108.000 125.000 75.000 200.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 22.000 29.000 10.000 39.000 
      426900 Материјал за посебне намене     5.000 5.000 
      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 86.000 86.000   86.000 
      472900 Остале накнаде из буџета 86.000 86.000   86.000 
      481000 Дотације невладиним организацијама 645.000 319.000   319.000 
      481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 645.000 319.000   319.000 
      512000 Машине и опрема 2.000.000 386.000 50.000 436.000 
      512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2.000.000 386.000 50.000 436.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   18.383.638   18.383.638 
      4 Сопствени приходи     969.000 969.000 
        Укупно за функцију 820   18.383.638 969.000 19.352.638 
        Укупно: Дом културе 22.694.000 18.383.638 969.000 19.352.638 
  24     НАРОДНА БИБЛИОТЕКА         

    820   Улуге културе         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 18.992.000 19.086.397 0 19.086.397 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  18.992.000 19.086.397   19.086.397 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.399.000 3.421.147 0 3.421.147 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.089.000 2.115.709   2.115.709 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 1.168.000 1.170.393   1.170.393 
      412300 Допринос за незапосленост 142.000 135.045   135.045 
      414000 Социјална давања запосленима 50.000 50.000 0 50.000 
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      414300 Отпремнине и помоћи 50.000 50.000   50.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 918.000 800.000 18.000 818.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 918.000 800.000 18.000 818.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 153.000 158.000   158.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 153.000 158.000   158.000 
      421000 Стални трошкови  780.000 745.000 80.000 825.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 260.000 260.000 40.000 300.000 
      421200 Енергетске услуге 190.000 190.000   190.000 
      421300 Комуналне услуге 105.000 105.000   105.000 
      421400 Услуге комуникација 130.000 130.000 20.000 150.000 
      421500 Трошкови осигурања 95.000 60.000   60.000 
      421900 Остали трошкови     20.000 20.000 
      422000 Трошкови путовања 70.000 70.000 75.000 145.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 70.000 70.000 55.000 125.000 
      422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада     20.000 20.000 
      423000 Услуге по уговору 470.000 480.000 80.000 560.000 
      423200 Компјутерске услуге 60.000 60.000   60.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 80.000 80.000   80.000 
      423400 Услуге информисања 130.000 140.000   140.000 
      423500 Стручне услуге 30.000 30.000   30.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000 100.000 50.000 150.000 
      423700 Репрезентација 30.000 30.000 20.000 50.000 
      423900 Остале опште услуге 40.000 40.000 10.000 50.000 
      424000 Специјализоване услуге 1.750.000 1.650.000 30.000 1.680.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.700.000 1.600.000   1.600.000 
      424900 Остале специјализоване услуге 50.000 50.000 30.000 80.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 520.000 520.000 15.000 535.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 450.000 450.000   450.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 70.000 70.000 15.000 85.000 
      426000 Материјал 450.000 400.000 105.000 505.000 
      426100 Административни материјал 85.000 85.000   85.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 80.000 80.000   80.000 
      426400 Материјали за саобраћај 100.000 50.000 50.000 100.000 
      426600 Материјали за образовање културу и спорт 105.000 105.000 5.000 110.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 80.000 80.000 50.000 130.000 
      472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 350.000 350.000   350.000 
      472900 Остале накнаде из буџета 350.000 350.000   350.000 
      482000 Порези, обавезне таксе и казне 20.000 20.000   20.000 
      482200 Обавезне таксе 20.000 20.000   20.000 
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      512000 Машине и опрема 270.000 270.000 6.000 276.000 
      512200 Административна опрема 120.000 120.000   120.000 
      512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 150.000 150.000 6.000 156.000 
      515000 Нематеријална имовина 700.000 700.000 40.000 740.000 
      515100 Нематеријална имовина 700.000 700.000 40.000 740.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   28.200.544   28.200.544 
      4 Сопствени приходи     449.000 449.000 
      7 Донације осталих нивоа власти   520.000   520.000 
        Укупно за функцију 820   28.720.544 449.000 29.169.544 
        Укупно: Народна библиотека 28.892.000 28.720.544 449.000 29.169.544 
  25     ИСТОРИЈСКИ АРХИВ         

    820   Улуге културе         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 13.082.000 12.993.193   12.993.193 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  13.082.000 12.993.193   12.993.193 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.342.000 2.328.968   2.328.968 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.439.000 1.440.283   1.440.283 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 805.000 796.752   796.752 
      412300 Допринос за незапосленост 98.000 91.933   91.933 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 453.000 565.000 100.000 665.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 453.000 565.000 100.000 665.000 
      421000 Стални трошкови  1.117.000 1.404.000 50.000 1.454.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 92.000 142.000   142.000 
      421200 Енергетске услуге 655.000 982.000   982.000 
      421300 Комуналне услуге 350.000 250.000   250.000 
      421400 Услуге комуникација   10.000 30.000 40.000 
      421500 Трошкови осигурања 20.000 20.000 20.000 40.000 
      422000 Трошкови путовања 20.000 50.000 70.000 120.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000 50.000 70.000 120.000 
      423000 Услуге по уговору 30.000 30.000 285.000 315.000 
      423100 Административне услуге 30.000   40.000 40.000 
      423200 Компјутерске услуге   30.000 30.000 60.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених     90.000 90.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство     40.000 40.000 
      423700 Репрезентација     37.000 37.000 
      423900 Остале опште услуге     48.000 48.000 
      424000 Специјализоване услуге 1.000.000 650.000 105.000 755.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.000.000 650.000 105.000 755.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 250.000 150.000 50.000 200.000 
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      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 250.000 150.000   150.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме     50.000 50.000 
      426000 Материјал 40.000 151.000 320.000 471.000 
      426100 Административни материјал 10.000 70.000   70.000 
      426400 Материјали за саобраћај 10.000 10.000 75.000 85.000 
      426600 Материјали за образовање, културу и спорт     200.000 200.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 20.000 71.000 45.000 116.000 
      483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 610.000 150.000   150.000 
      483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 610.000 150.000   150.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 1.800.000 1.970.000 0 1.970.000 
      511200 Изградња зграда и објеката 1.800.000 1.970.000   1.970.000 
      512000 Машине и опрема 300.000 490.000 100.000 590.000 
      512200 Административна опрема 300.000 490.000 100.000 590.000 
      515000 Нематеријална имовина   280.000   280.000 
      515100 Нематеријална имовина   280.000   280.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   20.932.161   20.932.161 
      4 Сопствени приходи     1.080.000 1.080.000 
      7 Донације осталих нивоа власти   280.000   280.000 
        Укупно за функцију 820   21.212.161 1.080.000 22.292.161 
        Укупно: Историјски архив 21.044.000 21.212.161 1.080.000 22.292.161 
  26     ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА         

    840   Верске и остале услуге заједнице         

      481000 Дотације невладиним организацијама 12.850.000 12.293.550   12.293.550 
      481100 Дотације осталим непрофитним институцијама 12.850.000 12.293.550   12.293.550 
      481130 Дотације општинском одбору Црвеног крста 4.500.000 3.310.000   3.310.000 
      481990 Повереништво за избегла прогнана и расељена лица 1.000.000 683.000   683.000 
      481920 Дотације етничким заједницама 500.000 500.000   500.000 
      481930 Реновирање  и инвенстиц. одржавање црквених об. 500.000 600.000   600.000 
      481940 Задужбина ,,Лешјанин'' 100.000 100.000   100.000 
      481940 Општинска организација потрошача 500.000 650.000   650.000 
      481940 Организација слепих и слабовидих 600.000 765.000   765.000 
      48940 Организација глувих и наглувих 600.000 789.000   789.000 
      489400 Кмисија за родну равноправност и једнаке могућности општине Прокупље 150.000 200.000   200.000 
      481940 Дотације осталим удружењима грађана 2.000.000 2.233.550   2.233.550 
      481940 Стална конференција градова 600.000 600.000   600.000 
      481942 Дотације политичким странкама, редовно финасирање 1.800.000 1.863.000   1.863.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   12.293.550   12.293.550 
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        Укупно за функцију 840   12.293.550   12.293.550 
        Укупно: друштвене организације и удружења: 12.850.000 12.293.550   12.293.550 
  27     ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ         
    451   Друмски саобраћај         
      425000 Текуће поправке и одржавање 22.953.000 8.510.000   8.510.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 22.953.000 8.510.000   8.510.000 
        Зимско одржавање улица и локалних путева 2.713.000 2.750.000   2.750.000 
        Одржавање локалних путева и улица-обавеза из претходног периода 12.549.000 4.050.000   4.050.000 
        Одржавање хоризонталне сигнализације и семафорске сигнализације 191.000 1.710.000   1.710.000 
        Обавезе за одржавање путних прелаза 7.500.000       
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   8.510.000   8.510.000 
        Укупно за функцију 451   8.510.000   8.510.000 
    620   Развој заједнице         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 14.003.000 14.938.623   14.938.623 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  14.003.000 14.938.623   14.938.623 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.507.000 2.677.678   2.677.678 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.540.000 1.655.932   1.655.932 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 862.000 916.048   916.048 
      412300 Допринос за незапосленост 105.000 105.698   105.698 
      414000 Социјална давања запосленима 246.000 750.000   750.000 
      414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 50.000 100.000   100.000 
      414300 Отпремнине и помоћи 196.000 650.000   650.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 202.000 270.000   270.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 202.000 270.000   270.000 
      421000 Стални трошкови  721.000 1.272.000   1.272.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 66.000 70.000   70.000 
      421200 Енергетске услуге 287.000 287.000   287.000 
      421300 Комуналне услуге 190.000       
      421400 Услуге комуникација 116.000 142.000   142.000 
      421500 Трошкови осигурања 62.000 63.000   63.000 
      421600 Закуп имовине и опреме   710.000   710.000 
      423000 Услуге по уговору 182.000 193.000   193.000 
      423200 Компјутерске услуге 21.000 22.000   22.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 79.000 87.000   87.000 
      423400 Услуге информисања 34.000 34.000   34.000 
      423700 Репрезентација 21.000 22.000   22.000 
      423900 Остале опште услуге 27.000 28.000   28.000 
      424000 Специјализоване услуге 1.500.000 0   0 
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      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 1.500.000       
      425000 Текуће поправке и одржавање 53.000 131.000   131.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 53.000 54.000   54.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме   77.000   77.000 
      426000 Материјал 116.000 112.100   112.100 
      426100 Административни материјал 22.000 56.000   56.000 
      426300 Мареријали за образовање и усавршавање запослених 39.000 2.000   2.000 
      426400 Материјали за саобраћај 13.000 53.000   53.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 1.000 1.100   1.100 
      426900 Материјали за посебне намене 41.000       
      444000 Пратећи трошкови здуживања 2.256.000 0   0 
      444300 Таксе које проистичу из задуживања 2.256.000       
      482000 Порези, обавезне таксе и казне 214.000 13.600   13.600 
      482200 Обавезне таксе 14.000 13.600   13.600 
      482300 Новчане казне и пенали  200.000       
      483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 21.300.000 0   0 
      483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 21.300.000       
      511000 Зграде и грађевински објекти 57.274.000 29.648.000   29.648.000 
      511200 Изградња зграда и објеката 7.322.000 20.600.000   20.600.000 
        Обавезе из претходног периода 7.322.000       
      511300 Капитално одржавање зграда и објеката 49.952.000 9.048.000   9.048.000 
        Одржавање улица и локалних путева   4.524.000   4.524.000 
        Текућа година 4.000 4.000   4.000 
        Обавезе из претходног периода 49.948.000 4.520.000   4.520.000 
      512000 Машине и опрема 367.000 402.000   402.000 
      512100 Опрема за саобраћај 223.000 257.000   257.000 
      512200 Административна опрема 144.000 145.000   145.000 
      541000 Земљиште 1.500.000 0   0 
      541100 Земљиште 1.500.000       
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   50.408.001   50.408.001 
        Укупно за функцију 620   50.408.001   50.408.001 
    640   Јавна расвета         
      421000 Стални трошкови  27.387.000 12.300.000   12.300.000 
      421200 Енергетске услуге 27.387.000 12.300.000   12.300.000 
        Електрична енргија јавне расвете 7.098.000 2.300.000   2.300.000 
        Електрична енргија јавне расвете-обавезе из претходног периода 20.289.000 10.000.000   10.000.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 5.357.000 360.000   360.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5.357.000 360.000   360.000 
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        Одржавање јавне расвете 357.000 360.000   360.000 
        Обавезе за одржавање јавне расвете 5.000.000       
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   12.660.000   12.660.000 
        Укупно за функцију 640   12.660.000   12.660.000 
        Укупно: ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове 158.138.000 71.578.001   71.578.001 
  28     ЈП ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ          

    451   Друмски саобраћај         
      425000 Текуће поправке и одржавање 24.900.000 0   0 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 24.900.000 0   0 
        Одржавање локалних путева и улица (макадам) 3.000.000       
        Зимско одржавање улица и локалних путева 3.000.000       
        Одржавање локалних путева и улица са асфалтним коловозом 10.000.000       
        Хитне и непредвиђен интервенције(одрони, емемнтарне непогоде и др.) 2.000.000       
        Одржавање локалних путева и улица-обавеза из претходног периода 1.100.000       
        Одржавање вертикалне сигнализације 2.000.000       
        Оржавање хоризонталне сигнализације 1.000.000       
        Оржавање семафорске сигнализације 300.000       
        Одржавање путних прелаза 1.500.000       
        Одржавање осталих објеката 1.000.000       
      463000 Трансфери осталим нивоима власти 26.445.000 13.401.000   13.401.000 
      463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 26.445.000 13.401.000   13.401.000 
        Наменска средства за летње одржавање регионалних  путева         
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   13.401.000   13.401.000 
        Укупно за функцију 451   13.401.000   13.401.000 
    620   Развој заједнице         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 11.264.000 10.865.362   10.865.362 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  11.264.000 10.865.362   10.865.362 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.131.000 1.947.564   1.947.564 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.309.000 1.204.415   1.204.415 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 732.000 666.272   666.272 
      412300 Допринос за незапосленост 90.000 76.877   76.877 
      413000 Накнаде у натури 30.000 0   0 
      413100 Накнаде у натури 30.000       
      414000 Социјална давања запосленима 450.000 550.000   550.000 
      414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 100.000 100.000   100.000 
      414300 Отпремнине и помоћи 300.000 350.000   350.000 
      414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана... 50.000 100.000   100.000 
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      415000 Накнаде трошкова за запослене 400.000 320.000   320.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 400.000 320.000   320.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000 80.000   80.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000 80.000   80.000 
      421000 Стални трошкови  1.320.000 22.190.000   22.190.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 100.000 400.000   400.000 
      421200 Енергетске услуге 400.000       
      421211 Потрошња јавне расвете до 2013-по споразуму   10.000.000   10.000.000 

      
421211 Потрошња јавне расвете за 2013 и енергетских услуга у посовним 

просторијама   10.100.000   10.100.000 

      421220 Трошкови грејања   400.000   400.000 
      421300 Комуналне услуге 450.000 300.000   300.000 
      421400 Услуге комуникација 240.000 200.000   200.000 
      421500 Трошкови осигурања 60.000 40.000   40.000 
      421600 Закуп имовине и опреме   600.000   600.000 
      421900 Остали трошкови 70.000 150.000   150.000 
      422000 Трошкови путовања 100.000 240.000   240.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 70.000 160.000   160.000 
      422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада   30.000   30.000 
      422900 Остали трошкови транспорта 30.000 50.000   50.000 
      423000 Услуге по уговору 560.000 1.060.000   1.060.000 
      423200 Компјутерске услуге 50.000 100.000   100.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 220.000 250.000   250.000 
      423400 Услуге информисања 160.000 350.000   350.000 
      423500 Стручне услуге 50.000 130.000   130.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство   80.000   80.000 
      423700 Репрезентација 30.000 50.000   50.000 
      423900 Остале опште услуге 50.000 100.000   100.000 
      424000 Специјализоване услуге 220.000 320.000   320.000 
      424300 Медицинске услуге 120.000       
      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 50.000 170.000   170.000 
      424900 Остале специјализоване услуге 50.000 150.000   150.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 500.000 41.760.000   41.760.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 300.000 41.160.000   41.160.000 
        Одржавање локалних путева и улица (макадам)   3.600.000   3.600.000 
        Зимско одржавање улица и локалних путева   7.000.000   7.000.000 
        Одржавање локалних путева и улица са асфалтним коловозом   10.000.000   10.000.000 
        Хитне и непредвиђен интервенције(одрони, емемнтарне непогоде и др.)   2.000.000   2.000.000 
        Одржавање вертикалне сигнализације   2.000.000   2.000.000 
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        Оржавање хоризонталне сигнализације   1.000.000   1.000.000 
        Израда лежећих полицајаца   460.000   460.000 
        Оржавање семафорске сигнализације   300.000   300.000 
        Одржавање путних прелаза   2.000.000   2.000.000 
        Одржавање осталих објеката   3.300.000   3.300.000 
        Одржавање јавне расвете    9.100.000   9.100.000 
        Трошкови услова, сагласности прикључака, надзора и др.   400.000   400.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000 600.000   600.000 
      426000 Материјал 1.280.000 1.750.000   1.750.000 
      426100 Административни материјал 250.000 250.000   250.000 
      426300 Мареријали за образовање и усавршавање запослених 130.000 200.000   200.000 
      426400 Материјали за саобраћај 150.000 150.000   150.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 150.000   150.000 
      426900 Материјали за посебне намене 650.000 1.000.000   1.000.000 
      441000 Отплата домаћих камата 0 50.000   50.000 
      441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима   50.000   50.000 
      444000 Пратећи трошкови здуживања 50.000 50.000   50.000 
      444100 Негативне курсне разлике 50.000 50.000   50.000 
      482000 Порези, обавезне таксе и казне 30.000 100.000   100.000 
      482200 Обавезне таксе 30.000 50.000   50.000 
      482300 Новчане казне   50.000   50.000 
      483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 50.000   50.000 
      483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   50.000   50.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 54.436.000 60.900.000   60.900.000 
      511200 Изградња зграда и објеката 35.136.000 9.900.000   9.900.000 
        Текућа година 10.136.000       
        Обавезе из претходног периода 25.000.000       
        Улице у Прокупљу   3.600.000   3.600.000 
        Секундарне водоводне линије   1.500.000   1.500.000 
        Атмосферска канализација   1.500.000   1.500.000 
        Секундарни комуникациони и електрични водови   1.500.000   1.500.000 
        Отворени спортски и рекреациони објекти   1.500.000   1.500.000 
        Прибављање докумантације до пријаву за градњу   300.000   300.000 
      511300 Капитално одржавање зграда и објеката 18.500.000 50.000.000   50.000.000 
        Капитално одржавање Дома војске   3.500.000   3.500.000 
        Санација-реконструкција улица у Прокупљу   18.500.000   18.500.000 
        Израда потпорних зидова   2.600.000   2.600.000 
        Санација локалних путева   25.000.000   25.000.000 
        Пратећи трошкови израде пројектне документације   400.000   400.000 
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      511400 Пројектно планирање 800.000 1.000.000   1.000.000 
      512000 Машине и опрема 2.050.000 1.440.000   1.440.000 
      512100 Опрема за саобраћај 250.000 480.000   480.000 
        Путничко возило лизинг   480.000   480.000 
      512200 Административна опрема 1.800.000 960.000   960.000 
      541000 Земљиште 300.000 0   0 
      541100 Земљиште 300.000       
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   143.672.926   143.672.926 
        Укупно за функцију 620   143.672.926   143.672.926 
    640   Јавна расвета         
      421000 Стални трошкови  25.900.000 0   0 
      421200 Енергетске услуге 25.900.000 0   0 
        Електрична енргија јавне расвете у 2013. години 15.500.000       
        Електрична енргија јавне расвете до 2013. по споразуму са ЕД 10.400.000       
      425000 Текуће поправке и одржавање 9.100.000 0   0 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 9.100.000 0   0 
        Одржавање јавне расвете  9.100.000       
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме         
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   0   0 
        Укупно за функцију 640   0   0 
        Укупно: ЈП за  урбанизам и уређење 161.526.000 157.073.926   157.073.926 
  29     КЈП ГРАДСКИ ВОДОВОД         
    630   Водоснабдевање         
      451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 30.500.000 66.300.000   66.300.000 
      451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 26.500.000 53.500.000   53.500.000 

      
451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 4.000.000 12.800.000   12.800.000 

        Учешћеу изградњи водовода у Поточићу 4.000.000 4.000.000   4.000.000 
        По уговору са Министарством бр.400-380/13-01   8.800.000   8.800.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   57.500.000   57.500.000 
      7 Донације од осталих нивоа власти   8.800.000   8.800.000 
        Укупно за функцију 630   66.300.000   66.300.000 
        Укупно: КЈП ,,Градски водовод'' 30.500.000 66.300.000   66.300.000 
  30     ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ         
    412   Општи послови по питању рада         

      424000 Специјализоване услуге 6.000.000 11.000.000   11.000.000 
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      424900 Остале специјализоване услуге 6.000.000 11.000.000   11.000.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   11.000.000   11.000.000 
        Укупно за функцију 412   11.000.000   11.000.000 
        Укупно: Локални акциони план за запошљавање 6.000.000 11.000.000   11.000.000 
  31     ФОНД ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА         
    421   Пољопривреда         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 6.045.000 6.146.256   6.146.256 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  6.045.000 6.146.256   6.146.256 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.081.000 1.101.687   1.101.687 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 664.000 681.307   681.307 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 372.000 376.892   376.892 
      412300 Допринос за незапосленост 45.000 43.488   43.488 
      413000 Накнаде у натури     20.000 20.000 
      413100 Накнаде у натури     20.000 20.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 173.000 195.000   195.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 173.000 195.000   195.000 
      421000 Стални трошкови  248.000 277.000   277.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 55.000 60.000   60.000 
      421200 Енергетске услуге 120.000 130.000   130.000 
      421300 Комуналне услуге 12.000 12.000   12.000 
      421400 Услуге комуникација 61.000 75.000   75.000 
      422000 Трошкови путовања 194.000 204.000   204.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 52.000 62.000   62.000 
      422900 Остали трошкови транспорта 142.000 142.000   142.000 
      423000 Услуге по уговору 231.000 156.000   156.000 
      423100 Административне услуге 68.000 10.000   10.000 
      423200 Компјутерске услуге 22.000 22.000   22.000 
      423400 Услуге информисања 20.000 20.000   20.000 
      423500 Стручне услуге 32.000 15.000   15.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 69.000 69.000   69.000 
      423700 Репрезентација 20.000 20.000   20.000 
      424000 Специјализоване услуге 257.000 277.000   277.000 
      424100 Пољопривредне услуге 117.000 117.000   117.000 
      424900 Остале специјализоване услуге 140.000 160.000   160.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 51.000 52.000   52.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 51.000 52.000   52.000 
      426000 Материјал 242.000 242.000   242.000 
      426100 Административни материјал 50.000 50.000   50.000 
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      426400 Материјали за саобраћај 162.000 162.000   162.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 30.000 30.000   30.000 
      482000 Порези, обавезне таксе и казне 28.000 28.000   28.000 
      482200 Обавезне таксе 28.000 28.000   28.000 
      512000 Машине и опрема 0 52.000 1.280.000 1.332.000 
      512100 Опрема за саобраћај     1.200.000 1.200.000 
      512200 Административна опрема   52.000 80.000 132.000 
      514000 Култивисана имовина 3.530.000 3.530.000 1.370.000 4.900.000 
      514100 Култивисана имовина 3.530.000 3.530.000 1.370.000 4.900.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   12.260.943   12.260.943 
      4 Сопствени приходи     2.670.000 2.670.000 
        Укупно за функцију 421   12.260.943 2.670.000 14.930.943 
        Укупно: Фонд за развој сточарства 12.080.000 12.260.943 2.670.000 14.930.943 
  32     СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ         
    421   Пољопривреда         

      424000 Специјализоване услуге 2.500.000 2.500.000   2.500.000 
      424900 Остале специјализоване услуге 2.500.000 2.500.000   2.500.000 
      426000 Материјал   600.000   600.000 
      426900 Материјали за посебне намене   600.000   600.000 
        Противградна заштита         
      541000 Земљиште 2.000.000 10.900.000   10.900.000 
      541100 Земљиште 2.000.000 10.900.000   10.900.000 
        Уређење атарских путева и речних корита   4.000.000   4.000.000 
        Ревитализација атарских путева, уговор бр.401-00-00913/13-14   6.900.000   6.900.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   7.100.000   7.100.000 
      7 Донације од осталих нивоа власти   6.900.000   6.900.000 
        Укупно за функцију 421   14.000.000   14.000.000 
        Укупно: Средства за развој пољопривреде 4.500.000 14.000.000   14.000.000 
  33     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОКУПЉЕ         

    473   Туризам         

      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 5.930.000 7.702.009   7.702.009 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  5.930.000 7.702.009   7.702.009 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.085.000 1.380.549   1.380.549 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 671.000 853.760   853.760 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 369.000 472.294   472.294 
      412300 Допринос за незапосленост 45.000 54.495   54.495 
      413000 Накнаде у натури     30.000 30.000 
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      413100 Накнаде у натури     30.000 30.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 252.000 252.000   252.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 252.000 252.000   252.000 
      416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 30.000 76.000   76.000 
      416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 30.000 76.000   76.000 
      421000 Стални трошкови  373.000 363.000   363.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 75.000 65.000   65.000 
      421200 Енергетске услуге 156.000 156.000   156.000 
      421300 Комуналне услуге 15.000 15.000   15.000 
      421400 Услуге комуникација 105.000 105.000   105.000 
      421500 Трошкови осигурања 22.000 22.000   22.000 
      422000 Трошкови путовања 193.000 130.000 60.000 190.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 160.000 130.000 60.000 190.000 
      422200 Трошкови службених путовања у иностранство 22.000       
      422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 11.000       
      423000 Услуге по уговору 187.000 147.000 70.000 217.000 
      423200 Компјутерске услуге     20.000 20.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 60.000 40.000 100.000 
      423400 Услуге информисања 65.000 65.000 10.000 75.000 
      423700 Репрезентација 22.000 22.000   22.000 
      424000 Специјализоване услуге 75.000 38.000 370.000 408.000 
      424200 Услуге образовања, културе и спорта 43.000 28.000 350.000 378.000 
      424900 Остале специјализоване услуге 32.000 10.000 20.000 30.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 287.000 210.000 42.000 252.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 265.000 200.000 20.000 220.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 22.000 10.000 22.000 32.000 
      426000 Материјал 76.000 76.000 50.000 126.000 
      426100 Административни материјал 54.000 54.000   54.000 
      426400 Материјали за саобраћај     50.000 50.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 22.000 22.000   22.000 
      512000 Машине и опрема 222.000 222.000 360.000 582.000 
      512200 Административна опрема 222.000 222.000 360.000 582.000 
      523000 Залихе робе за даљу продају     340.000 340.000 
      523100 Залихе робе за даљу продају     340.000 340.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   10.596.558   10.596.558 
      4 Сопствени приходи     1.322.000 1.322.000 
        Укупно за функцију 473   10.596.558 1.322.000 11.918.558 
        Укупно: Туристичка организација Прокупље 8.710.000 10.596.558 1.322.000 11.918.558 
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  34     БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР         

    490   Економски послови некласификовани на другом месту         

      425000 Текуће поправке и одржавање 2.500.000 676.000   676.000 
      425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.500.000 676.000   676.000 
      454000 Субвенције приватним предузећима 4.000.000 5.824.000   5.824.000 
      454100 Текуће субвенције приватним предузећима 4.000.000 5.824.000   5.824.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   6.500.000   6.500.000 
        Укупно за функцију 490   6.500.000   6.500.000 
        Укупно: Бизнис инкубатор центар 6.500.000 6.500.000   6.500.000 
  35     СЛОБОДНА ЗОНА ЈУГ         

    490   Економски послови некласификовани на другом месту         

      451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 2.500.000 1.750.000   1.750.000 
      451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 2.500.000 1.750.000   1.750.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   1.750.000   1.750.000 
        Укупно за функцију 490   1.750.000   1.750.000 
        Укупно: Слободна зона Југ 2.500.000 1.750.000   1.750.000 
  36     ЈКП  ТРЖНИЦЕ         

    490   Економски послови некласификовани на другом месту         

      451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 10.500.000 10.500.000   10.500.000 
      451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 10.500.000 10.500.000   10.500.000 
      511000 Зграде и грађевински објекти 6.113.000 4.613.000   4.613.000 
      511200 Изградња зграда и објеката 3.613.000 2.113.000   2.113.000 
        Изградња монтажног објекта-млечна пијаца 1.500.000       
        Робна пијаца 2.113.000 2.113.000   2.113.000 
      511300 Капитално одржавање зграда и објеката 2.500.000 2.500.000   2.500.000 
        Управна зграда         
      541000 Земљиште 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
      541100 Земљиште 2.000.000 2.000.000   2.000.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   17.113.000   17.113.000 
        Укупно за функцију 490   17.113.000   17.113.000 
        Укупно: ЈКП Тржнице 18.613.000 17.113.000   17.113.000 
  37     ЈАВНИ РАДОВИ         

    490   Економски послови некласификовани на другом месту         

      424000 Специјализоване услуге 5.000.000 0   0 
      424900 Остале специјализоване услуге 5.000.000       
      426000 Материјал 1.000.000 0   0 
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      426900 Материјали за посебне намене 1.000.000       
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   0   0 
        Укупно за функцију 490   0   0 
        Укупно: Јавни радови 6.000.000 0   0 
  38     КЈП  ЧИСТОЋА         

    560   Заштита животне средине некласификована на другом месту         

      451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 17.100.000 22.555.000   22.555.000 
      451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 17.100.000 22.555.000   22.555.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   22.555.000   22.555.000 
        Укупно за функцију 560   22.555.000   22.555.000 
        Укупно: КЈП ,,Чистоћа'' 17.100.000 22.555.000   22.555.000 
  39     ЈП ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         

    560   Заштита животне средине некласификована на другом месту         
      411000 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 19.122.000 19.048.859   19.048.859 
      411100 Плате, додаци и накнаде запослених  19.122.000 19.048.859   19.048.859 
      412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.423.000 3.414.418   3.414.418 
      412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.103.000 2.111.549   2.111.549 
      412200 Допринос за здравствено осигурање 1.176.000 1.168.090   1.168.090 
      412300 Допринос за незапосленост 144.000 134.779   134.779 
      414000 Социјална давања запосленима 350.000 350.000   350.000 
      414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 350.000 350.000   350.000 
      415000 Накнаде трошкова за запослене 700.000 700.000   700.000 
      415100 Накнаде трошкова за запослене 700.000 700.000   700.000 
      421000 Стални трошкови  1.920.000 1.020.000   1.020.000 
      421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 120.000 180.000   180.000 
      421200 Енергетске услуге 460.000 460.000   460.000 
      421300 Комуналне услуге 120.000 120.000   120.000 
      421400 Услуге комуникација 180.000 180.000   180.000 
      421500 Трошкови осигурања 80.000 80.000   80.000 
      421600 Закуп имовине и опреме 960.000       
      422000 Трошкови путовања 150.000 150.000   150.000 
      422100 Трошкови службених путовања у земљи 150.000 150.000   150.000 
      423000 Услуге по уговору 700.000 700.000   700.000 
      423100 Административне услуге 50.000 50.000   50.000 
      423200 Компјутерске услуге 100.000 100.000   100.000 
      423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000   100.000 
      423400 Услуге информисања 100.000 100.000   100.000 
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      423500 Стручне услуге 100.000 100.000   100.000 
      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 150.000 150.000   150.000 
      423700 Репрезентација 100.000 100.000   100.000 
      424000 Специјализоване услуге 7.000.000 7.000.000   7.000.000 
      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 7.000.000 7.000.000   7.000.000 
      425000 Текуће поправке и одржавање 150.000 150.000   150.000 
      425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000 150.000   150.000 
      426000 Материјал 760.000 760.000   760.000 
      426100 Административни материјал 100.000 100.000   100.000 
      426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 160.000 160.000   160.000 
      426400 Материјали за саобраћај 350.000 350.000   350.000 
      426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 50.000 50.000   50.000 
      426900 Материјали за посебне намене 100.000 100.000   100.000 
      512000 Машине и опрема 450.000 450.000   450.000 
      512200 Административна опрема 200.000 200.000   200.000 
      512400 Опрема за заштиту животне средине 250.000 250.000   250.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   33.743.277   33.743.277 
        Укупно за функцију 560   33.743.277   33.743.277 
        Укупно: ЈП за заштиту и унапређење животне средине 34.725.000 33.743.277   33.743.277 
  40     БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         
    560   Заштита животне средине некласификована на другом месту         

      424000 Специјализоване услуге 6.200.000 6.200.000   6.200.000 
      424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 6.200.000 6.200.000   6.200.000 
      512000 Машине и опрема 3.000.000 3.000.000   3.000.000 
      512400 Опрема за заштиту животне средине 3.000.000 3.000.000   3.000.000 
        Канте за смеће  2.000.000 2.000.000   2.000.000 
        Клупе 1.000.000 1.000.000   1.000.000 
        Извори финансирања         
      1 Приходи из буџета   9.200.000   9.200.000 
        Укупно за функцију 560   9.200.000   9.200.000 
        Укупно: Фонд за заштиту животне средине 9.200.000 9.200.000   9.200.000 
        Укупно Општинска управа: 1.337.103.000 1.272.336.406 78.938.000 1.351.274.406 
        Укупни расходи и издаци: 1.512.351.000 1.465.715.827 78.938.000 1.544.653.827 
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На основу члана 48, 49. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 129/07, 34/10 
и 54/11), члана 26.Статута општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље'' бр. 7/08), Скупштина 
општине Прокупље, на седници одржаној 05.11.2013. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

I 
 Потврђује се мандат одборницима Скупштине општине Прокупље: 
 
              - Милану Арсовићу 
 

изабраном за одборника са изборне листе '' Избор за бољи живот'' – Борис Тадић 
 
- Срђану Милићевићу 
 
изабраном за одборника са изборне листе '' Уједињени региони Србије'' – др Драган Динић 
 
- Милану Стаменковићу 
 
изабраном за одборника са изборне листе '' Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' 
(СПС) 
 

II 
 Мандат одборнику почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат. 
 

III 
 Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења. 

IV 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''. 
 
Број: 06-  51 /2013-02 
У Прокупљу, 05.11. 2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
        П Р Е Д С Е Д Н И К 
        Скупштине општине 
                                                                                              Радослав Михајловић с.р. 
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На основу члана 56. Закон о локалним изборима (''Службени гласник РС''бр. 129/07,34/10 и 
54/11), члана 31. Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник РС''бр.129/07) и члана 
26. Статута општине Прокупље, на седници одржаној 05.11.2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
Члан 1. 

У Члану 1. Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Прокупље, бр. 
06-17/2012-02 од 25.06.2012.године (''Службени лист општине Прокупље'' бр. 9/2012) и 
измени бр.06-27/2012-02 од 18.09.2012.године (''Службени лист општине Прокупље'' 
бр.11/2012) и измени бр. 06-41/2012-02 од 19.11.2012.године(''Службени лист општине 
Прокупље'' бр. 14/2012) и измени бр. 06-50/2012-02 од 28.12.2012.године (''Службени лист 
општине Прокупље'' 17/2012) и измени бр. 06-10/2013-02 од 26.03.2013.године (''Службени 
лист општине Прокупље бр. 2/2013) и измени бр. 06-25/2013-02 од 20.05.2013.године 
(''Службени лист општине Прокупље бр. 6/2013). 
 
                            Редни број 6.мења се и гласи:      ''Милан Арсовић'' 
                            Редни број 38 мења се и гласи: ''  Срђан Милићевић'' 
                            Редни број 30 мења се и гласи: ''  Милан Стаменковић'' 
 

 
 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у '' Службеном листу 
општине Прокупље''. 
 
 
Број: 06- 51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 
 
                                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                   Радослав Михајловић с.р. 
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На основу члана 59 Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Рс бр.129/2007 ) и члана 66 Статута 
Општине Прокупље ( Службени лист општине Пк бр 7/2008 ) Скупштине општине Прокупље на седници 
одржаној 05.11.2013 године донела  
 
 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о организацији Општинске управе ( Службени лист Општине Прокупље број 10/08,1/09 и 
6/09 ), у одељку VIII РАДНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, члан 43 мења се и гласи ; 
 „ Пуно радно време у Општинској управи износи 40 часова у седмици. 
 Радна седница траје 5 радних дана. 
 Распоред радног времена у општинској управи посебним актом утврђује начелник Општинске 
управе. 
 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине 
Прокупље. 
  
 
 
 
 
             Број 06-51/2013-02                                                   
             У Прокупљу 05.11.2013.године                        
             Скупштина Општине Прокупље     
 
 
 
 

                                                                                         Председник Скупштине Општине 
                                                                                             Радослав Михајловић с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС,, бр. 129/07), члана 92. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС,, бр. 72/09,64/2010 и 24/2011) и члана 32.став 1. тачка 6. Статута 
Општине Прокупље (,,Сл.лист Општине Прокупље ,, бр. 7/08), а имајући у виду члан 27. став 10. Закона о 
јавној својини (,,Сл. Гласник РС,, бр.72/2011), као и одговарајуће одредбе Уредбе о условима и начину под 
којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од 
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (,,Сл.гласник РС,, бр.13/10), Скупштина Општине 
Прокупље, на седници одржаној дана  05.11 2013. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  

 Овом одлуком утврђују се основе уређивања и коришћења грађевинског земљишта,   одређују се 
услови и начин отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општинe Прокупље 
(у даљем тексту: грађевинско земљиште), утврђивање цене грађевинског земљишта и закључивање уговора 
о отуђењу и давању у закуп градског грађевинског земљишта за територију Општине Прокупље  (у даљем 
тексту општина). 

Члан 2. 
 

 Скупштина Општине   у складу са  Законом о јавној својини и Законом о планирању и изградњи (у 
даљем тексту Закон), одређује грађевинско земљиште у јавној својини на свом подручју. 
 
 Скупштина општине доноси: дугорочне, средњорочне и годишње програме уређивања  
грађевинског земљишта као и програм отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини . 

 
Члан 3. 

 
 Општина прибавља и отуђује грађевинско земљиште на својој територији у складу са Законом о 
јавној својини. 
 
  О прибављању и отуђењу земљишта из става 1. овог члана, одлучује Скупштина општине односно 
други орган одређен Статутом општине или овом одлуком. 
 
 Општина даје у закуп земљиште из члана 2. ове Одлуке на основу одлуке Општинског Већа а у 
складу са програмом   давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. 
 
 

Члан 4. 
 

 Послове обезбеђивања услова за уређење, коришћење, унапређивање и заштиту  грађевинског 
земљишта у јавној својини из члана 2. на територији Општине Прокупље, обавља  ЈП  за урбанизам и 
уређење Општине Прокупље (у даљем тексту: ЈП) у име и за рачун Општине. 
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II. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

 
Члан 5. 

 
 Уређивање јавног грађевинског земљишта врши се према програму уређивања јавног грађевинског 
земљишта из члана 2. ове одлуке. 
 
  Уређивање јавног грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. 
 

Члан 6. 
 

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских и других подлога, израду 
планске и пројектне документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, рушење објеката, који 
су планом за то предвиђени, санирање терена и друге радове.                                                                                          
 Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређење јавних 
површина. 
 
 Радове на уређивању  грађевинског земљишта у јавној својини, утврђене програмом из члана 2. ове 
одлуке, врши ЈП. 
 

Члан 7. 
 

 За финансирање радова на уређењу   грађевинског земљишта у јавној својини користе се средства 
остварена од: 
- накнаде за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини 
- закупнине за грађевинско земљиште, 
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 
- других извора у складу са Законом. 
 

Члан 8. 
 

 Уређивање грађевинског земљишта врши се на основу програма који, на предлог ЈП, доноси 
Скупштина општине Прокупље. 
 
 За уређивање грађевинског земљишта плаћа се накнада. 
 
 Критеријуме и мерила за одређивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 
динамику плаћања, начин обрачуна и уговарања, за своју територију утврђује одлуком Скупштина 
општине Прокупље. 
 
 Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор, на основу уговора који закључује 
и са ЈП. 
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Члан 9.  
 

  Неуређено и неизграђено грађевинско земљиште које није комунално опремљено за грађење, а 
налази се у обухвату Плана генералне регулације, односно плана детаљне регулације може се комунално 
опремити и средствима физичких и правних лица.  

                                                                                                                                                                                       
Правно или физичко лице из предходног става, подноси предлог о финансирању изградње 

комуналне инфраструктуре ЈП .  
 

 У случају да  ЈП  утврди да је локација у обухвату плана генералне регулације  односно плана 
детаљне регулације и да је подносилац власник грађевинског земљишта, односно да има основани интерес, 
сачиниће услове о финансирању изградње комуналне инфраструктуре  који нарочито садрже: податке о 
локацији, податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу комуналне инфраструктуре, 
границе локације која се опрема, рок изградње, обавезу јединице локалне самоуправе као суинвеститора за 
прибављаење локацијске ,грађевинске и употребне дозволе као и обавезу да обезбеди и финансира стручни 
надзор у току извођења радова, обавезу физичког лица да изврши избор извођача радова, обавезу предаје 
изграђених објеката комуналне инфраструктуру својину јединице локалне самоуправе као и стварне 
трошкове изградње комуналне инфраструктуре.  
 
 Ако власник грађевинског земљишта прихвати услове, ЈП подноси предлог о финансирању 
инфраструктуре са предлогом уговора, на који је претходно затражено правно мишљење Општинског 
јавног правобраниоца,  Општинском Већу на одлучивање. 
 
 Одлука Општинског Већа о прихватању предлога о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре средствима власника грађевинског земљишта садржи и овлашћење ЈП да закључи уговор у 
року од 30 дана од дана доношења одлуке.      
 
 

 
III. КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 10. 

 
 Грађевинско земљиште користи се као изграђено и неизграђено. 
  
 За коришћење грађевинског земљишта плаћа се накнада.  
 
 Накнаду за коришћење грађевинског земљишта плаћа: власник објекта, носилац права коришћења 
на објекту, носилац права коришћења на посебном делу објекта, закупац објекта, закупац дела објекта, 
корисник земљишта као и држалац објекта, земљишта или њихових делова. 
 

Члан 11. 
 

 Критеријуме, мерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта за подручје Општине, прописује Скупштина општине. 
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IV. ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
1. Основне одредбе 

Члан 12. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини отуђује се односно даје у закуп ради изградње објеката, у 
складу са планским документом на основу кога се издаје локацијска дозвола, на начин којим се обезбеђује 
његово рационално коришћење. 

Члан 13. 

 Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта означеног у предходном члану  ове Одлуке, 
спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима у 
складу са Законом .  

 Непосредном погодбом може се отуђити односно дати у закуп грађевинско земљиште у јавној 
својини у случајевима прописаним Законом.   

 Општина Прокупље може отуђити или дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласности Владе РС.   

 Општинско Веће може утврдити право службености  у коме се    грађевинско земљиште у јавној 
својини јавља као послужно добро, под условима из посебне Одлуке.  

 Поступак отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у случајевима из овог члана  
Скупштина општине Прокупље ће регулисати посебном Одлуком.                     

Члан 14. 

 Рок привођења намени земљишта које се отуђује односно даје у закуп не може бити краћи од 1 
године нити дужи од 5 година. Рок привођења намени у трајању од 5 година одређује се у случају када се 
ради о отуђењу односно закупу већег комплекса земљишта на којем је предвиђена односно могућа фазна 
изградња.  

 Отуђење односно закуп обухвата и рок у коме је лице коме је земљиште отуђено односно дато у 
закуп дужно да приведе намени предметно грађевинско земљиште.  

Члан 15. 

 Грађевинско земљиште се отуђује и даје у закуп по правилу ради изградње објеката трајног 
карактера.  

Рок трајања закупа за грађевинско земљиште за објекте из става 1. овог члана је најдуже 40 година.  

 По истеку рока из става 2. овог члана, закупац предаје грађевинско земљиште Општини слободно од 
лица и ствари, без права на накнаду за изграђени објекат и уложена средства за опремање грађевинског 
земљишта. 
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Члан 16. 

 Грађевинско земљиште може да се изда у закуп до привођења земљишта планираној намени ради 
постављања монтажних објеката у складу са Законом и посебном одлуком. 

Члан 17. 

 Стручне и административно-техничке послове у вези поступка регулисаног члановима 12. до 17. ове 
Одлуке, врши служба за имовинско-правне послове Општинске управе општине Прокупље. 

2. Услови отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта 

Члан 18. 

 Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено и уређено. 

 Неизграђено грађевинско земљиште, за које је донет плански документ на основу кога се може 
издати локацијска дозвола и које је у складу са тим планским документом комунално опремљено за 
грађење, може се отуђити или дати у закуп у складу са Законом о планирању и  овом Одлуком. 

Члан 19. 

 Изузетно, предмет закупа може бити и неизграђено грађевинско земљиште које није комунално 
опремљено, под условом да учесник у поступку јавног надметања односно прикупљања понуда јавним 
огласом прихвати услове о финансирању изградње комуналне инфраструктуре чија је садржина прописана 
у члану 94. ст. 3. Закона о планирању и изградњи, а који су претходно објављени у јавном огласу. 

 По спроведеном поступку давања у закуп у случају одређеном у претходном ставу, међусобни 
односи Општине и закупца неизграђеног грађевинског земљишта у  јавној својини у погледу финансирања 
изградње комуналне инфраструктуре регулисаће се у складу са чланом  94. Закона о планирању и изградњи 
и чланом  9. ове Одлуке. 

Члан 20. 

 Простор одређен планским документом за уређење или изградњу јавних објеката или јавних 
површина, за које се у складу са посебним законом утврђује јавни интерес                              (у даљем 
тексту: површине јавне намене), постојећи или планиран, не може се отуђити из јавне својине. 

 Изузетно постојеће или планиране површине јавне намене могу се дати у закуп за постављање 
мањих монтажних објеката,  на постојећим локацијама,  под условима одређеним посебном  Одлуком.  

 

Члан 21. 

Земљиште из предходног члана, даје се у закуп јавним надметањем по поступку, условима и на 
начин давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини прописаним посебном 
одлуком. 

 Земљиште из предходног члана даје се у закуп   ,најдуже на период од пет година. 
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 Пре истека уговорног рока из става 1. овог члана, трајање закупа се може продужити, под условима 
из члана 43.  ове Одлуке. 
 
 О давању у закуп земљишта из овог члана, закључује се уговор о закупу.   
 
 Пре закључења уговора из овог члана, новчани износ у висини предрачуна трошкова   уклањања из 
одобреног пројекта уклањања, закупац депонује на посебан рачун Општине. 
 

Члан 22. 
 

 Грађевинско земљиште чија је намена планским актом утврђена за докомплетирање одређене 
грађевинске парцеле, на захтев власника матичне парцеле отуђује се непосредном погодбом. 
 Купопродајна цена за отуђење из горњег става се утврђује у складу са овом Одлуком. 
 Одлуку о отуђењу из овог члана доноси Општинско Веће. 
 Општинско Веће може одлучити да се обавеза купца изврши одложеним плаћањем али не дуже од 
пет година.  
   
 

Члан 23. 
 
 Грађевинско земљиште намењено за издавање у закуп а на којима су изграђени објекти у складу са 
пројектном документацијом ЈП за урбанизам и уређење Општине Прокупље се издаје у закуп власницима 
објекта, без оглашавања непосредном погодбом. 
 
 Висину закупнине за закуп из горњег става утврђује Скупштина Општине посебном одлуком. 

Члан 24. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини може се дати у закуп и ради изградње објеката за које се у 
складу са чланом 147. Закона, издаје привремена грађевинска дозвола. 

 Пре закључења уговора о закупу, инвеститор је дужан да уз захтев приложи главни пројекат за 
изградњу привременог објекта, пројекат рушења тог објекта са предрачуном трошкова уклањања као и да 
уплати депозит у висини предрачуна трошкова уклањања предметног објекта на одговарајући уплатни 
рачун јавних прихода Општине. 

Члан 25. 

У циљу рационалног коришћења грађевинског земљишта, Скупштина Општине Прокупље доноси 
Програм отуђења односно Програм давања у закуп грађевинског земљишта 

 Програм из става 1. овог члана садржи списак грађевинских односно катастарских парцела, као и 
врсту (отуђење или закуп) начин (јавним огласом, непосредном погодбом ) и услове располагања 
(тржишни услови, услови повољнији од тржишних).  

 Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта доноси Скупштина Општине на предлог 
Општинског већа општине Прокупље (у даљем тексту: Веће). 

 Програм из става 1. овог члана саставља Одељење за урбанизам стамбено-комуналне послове и  
грађевинарство Општине Прокупље у сарадњи са  ЈП.  
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3. Располагање неизграђеним грађевинским земљиштем  

под условима повољнијим од тржишних 

Члан 26. 

 Општина Прокупље може отуђити или дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде, по претходно 
прибављеној сагласности Владе РС (у даљем тексту: Влада)                           у складу са Законом и Уредбом 
о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да изда у закуп грађевинско 
земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (у даљем тексту: Уредба). 

Члан 27. 

 Закључак о покретању поступка отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини по цени односно закупнини која је мања од тржишне цене односно без накнаде, којим се одређује и 
да ли ће се у конкретном случају располагање грађевинским земљиштем у јавној својини вршити 
прикупљањем понуда јавним огласом или непосредном погодбом доноси Скупштина општине. 

 Служба за имовинско-правне послове је дужна, да на основу закључка из става 1. овог члана, у року 
од 60 дана, у складу са Уредбом, припреми Елаборат оправданости располагања појединим локацијама под 
условима повољнијим од тржишних (у даљем тексту: Елаборат). 

 У припреми Елабората из става 2. овог члана, служба за имовинско-правне послове може да 
ангажује физичка лица одговарајуће струке односно специјализоване организације. 

 У случају ангажовања физичких, односно правних лица из става 3. ове одлуке, са ангажованима, на 
предлог Шефа службе за имовинско-правне послове, уговор закључује Председник Општине. 

 

V. УГОВОР О ОТУЂЕЊУ И ЗАКУПУ 

1. Опште одредбе 

Члан 28. 

 Уговор о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, у року од 30 
дана од дана коначности Решења Општинског већа о отуђењу односно давању у закуп грађевинског 
земљишта, закључују лице коме се земљиште отуђује односно даје у закуп и Председник Општине. 

 Председник Општине може генерално овластити члана Oпштинског Већа да закључује уговоре о 
отуђењу или давању у закуп у складу са овом Одлуком и Програмом давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини на  територији општине Прокупље.  

 Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште или коме је грађевинско земљиште дато у закуп 
не приступи закључењу Уговора у року од 30 дана од дана коначности Решења, сматраће се да одустаје од 
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прибављања односно закупа у ком случају се, поступак јавног надметања односно прикупљања писаних 
понуда понавља и спроводи у складу са овом Одлуком.  

 У случају из става 3. овог члана,  Веће ће ставити ван снаге решење из првог става  овог  члана. 

 Против решења из става 3. овог члана, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана 
достављања решења. 

 Потписи уговарача на уговору о отуђењу непокретности оверавају се у суду. 

Члан 29. 

 Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини нарочито садржи: податке о катастарској 
парцели, права и обавезе Општине Прокупље и прибавиоца, рок и начин плаћања цене прибављања, начин 
обезбеђења потраживања Општине Прокупље и начин усклађивања рате уколико се купопродајна цена 
плаћа на рате, посебне услове за уређење грађевинског земљишта ако је предмет отуђења неуређено 
грађевинско земљиште, рок у коме се земљиште мора привести намени, права и обавезе у случају 
неизвршавања обавеза, начин решавања спорова, поступак и услови за измену уговора. 

 Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини може да садржи и друге податке, услове, 
права и обавезе. 

Члан 30. 

 Уговори о прибављању и отуђењу непокретности у својину Општине Прокупље закључују се по 
претходно прибављеном мишљењу Општинског Јавног Правобраниоца који је дужан да достави мишљење 
у року од 15 дана од дана пријема захтева. 

 Стручна служба је дужна да примерак закљученог уговора из претходног става достави Јавном 
Правобраниоцу у року од 8 дана од дана закључења уговора. 

Члан 31. 

 Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини нарочито садржи: податке о катастарској 
парцели, намени и величини будућег објекта, о висини закупнине, року трајања закупа, динамици и начину 
плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, посебне услове за уређење ако се у закуп даје 
неуређено грађевинско земљиште, року у коме се земљиште мора провести намени, права и обавезе у 
случају неизвршавања обавеза, начин решавања спорова, као и податке о поступку и условима за измену 
уговора. 

 Уговором о закупу грађевинског земљишта, у складу са одредбама ове Одлуке, регулисаће се и 
статус свих унапређења које закупац учини на предметном земљишту у току трајања уговора. 

 У случају плаћања закупнине на рате, уговор о закупу грађевинског земљишта садржаће одредбу да 
ће се висина закупнине усклађивати са растом цена на мало. 

  

2. Цена за отуђење и закупнина 
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Члан 32. 

 За отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена која се 
утврди у поступку јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом и иста се не може 
накнадно умањивати.  

 Почетна цена за отуђење односно давање у закупграђевинског земљишта у јавној својини утврђује 
се у висини тржишне вредности тог грађевинског земљишта утврђене од стране квалификованих 
проценитеља вредности коришћењем стандардних метода процене вредности непокретности.  

 У том циљу, Општинско веће ће формирати посебну Комисију састављену од  компетентних 
службеника  Општинске управе Општине Прокупље која ће периодично и по потреби подносити предлог 
цена непокретноссти које се отуђују односно издају у закуп Општинском већу на усвајање. 

  У случајевима располагања непосредном погодбом, цена непокретности се утврђује у поступку из 
горњег става осим у случајевима када је утврђена посебном одлуком. 

 Под умањењем највеће цене не сматра се попуст који одобрава власник грађевинског земљишта за 
једнократно плаћање одређене цене, у складу са овом одлуком.  

 У случају када се на оглас нико не пријави, почетна цена из става 2. овог члана за друго надметање 
умањује се 15%, а у случају трећег надметања умањује се 30%. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени нижој од тржишне односно без 
накнаде, непосредном погодбом, само уколико је за такво располагање претходно прибављена сагласност 
Владе у складу са Законом и Уредбом. 

 

Члан 33. 

 За давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта плаћа се закупнина чија се висина утврђује 
у поступку јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом а која се накнадно не може 
умањивати. 

 Под умањењем највишег износа закупнине не сматра се попуст који одобрава власник грађевинског 
земљишта за једнократно плаћање закупнине, у складу са овом Одлуком. 

 Почетни износ закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини утврђује се  
Програмом  давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној својини који се усваја за сваки календарску 
годину.  

Грађевинско земљиште у јавној својини може се дати у закуп за закупнину нижу од тржишне 
односно без накнаде, непосредном погодбом, само уколико је за такво располагање претходно прибављена 
сагласност Владе у складу са Законом и Уредбом. 
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Члан 34. 

 Лице коме се отуђује односно даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини у обавези је да 
плати цену односно закупнину на начин и у роковима одређеним у уговору о отуђењу односно у уговору о 
закупу, и у складу са начином плаћања одређеним у јавном огласу. 

Члан 35. 

 Лицу коме се отуђује, односно даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, уговорена цена 
или закупнина умањује се за 10%, уколико иста буде уплаћена у целости, у року од 15 дана, од дана 
закључења уговора. 

 У случају плаћања откупне цене на рате, прва рата у висини од 20% плаћа се најкасније у року од 15 
дана од дана овере уговора, а преостали износи у уговореним оброцима  који се усклађују са растом цена 
на мало у Републици Србији. 

 На име обезбеђења потраживања из става 2.овог члана, може се на заради физичког лица 
конституисати административна забрана или то лице може приложити трасирану меницу акцептирану од 
стране два жиранта из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, дуг може 
наплатити. 

 Правно лице на име обезбеђења потраживања из става 2. овог члана, прилаже банкарску гаранцију, 
меницу авалирану од стране пословне банке или установљава хипотеку првог реда над непокретностима у 
својини у корист Општине Прокупље чија је вредност најмање 150% вредности дуга. 

Члан 36. 

 Лице које је власник бесправно саграђеног објекта за породично становање за који је поднета 
пријава за легализацију а који је прибавио у својину или у закуп грађевинско земљиште непосредном 
погодбом, цену односно закупнину може платити у ратама и то: прву рату у износу од 10% у року од 15 
дана од дана закључења уговора, а преостали износ у највише 60 једнаких месечних рата, које се усклађују 
са растом цена на мало у Републици Србији. 

 За вишепородичне стамбене, стамбено-пословне, пословно-стамбене и пословне бесправно 
саграђене објекте, утврђена цена се може платити у ратама и то: прва рата у износу од 25% у року од 15 
дана од дана закључења уговора, а преостали износ у највише 36 једнаких месечних рата, које се усклађују 
са растом цена на мало у Републици Србији. 

 На обезбеђење потраживања примењују се одредбе члана 35. став 3. и 4. ове Одлуке. 

3. Измене уговора о закупу 

Члан  37. 

 У случају промене власника на објекту, односно власника на посебном   делу објекта који је 
изграђен или се гради односно постављен на грађевинском земљишту у јавној својини Општине Прокупље, 
које је предмет закупа, нови власник објекта односно посебног   дела објекта, преко службе за имовинско-
правне послове, подноси закуподавцу,  Општини Прокупље, захтев за измену уговора о закупу. 
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 Уз захтев означен у претходном ставу нови власник објекта доставља судски оверен уговор о 
куповини објекта односно објекта у изградњи односно други правни основ којим се стиче власништво на 
објекту односно решење о наслеђивању, са потврдом пореске управе о регулисаном порезу на пренос 
апсолутних права по том основу. 

 Нови уговор о закупу грађевинског земљишта који закључује Општина Прокупље са новим 
власником објекта, представља основ за упис новог закупца у јавним књигама за евиденцију непокретности 
и правима на њима. 

Члан 38. 

 Када дође до промене власника мањег монтажног објекта пре истека уговореног рока закупа, нови 
власник објекта закључује Уговор о закупу са Општином, под истим условима и до истека претходно 
уговореног закупа, без оглашавања. 

 После истека уговореног рока, земљиште на коме се објекат налази се даје у закуп јавним 
оглашавањем.  

 

 4. Престанак важења уговора о отуђењу, односно о закупу грађевиског земљишта 

Члан 39. 

 Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште не изврши своју уговорну обавезу плаћања 
утврђене цене грађевинског земљишта, грађевинско земљиште не приведе намени у уговореном року, 
односно не плати накнаду за уређивање грађевинског земљишта у складу са посебним уговором, Општина  
уговор о отуђењу једнострано раскида.  

 У случају раскида уговора, из разлога наведених у ставу 1. овог члана, дотадашњи прибавилац, нема 
право на повраћај уплаћеног гарантног износа.  

 У случају из става 1. овог члана, служба за имовинско-правне послове је дужна да писаним путем 
упозори прибавиоца на кршење уговорних обавеза.  

 Прибавиоцу се оставља рок од 30 дана за испуњење уговорених обавеза.  

 Истеком рока из става 4. овог члана, Председник Општине писаном изјавом, која се доставља 
дотадашњем прибавиоцу, раскида уговор.  

 Достава изјаве из горњег става врши се на адресу из уговора уколико није достављена промена. 

 Уколико досадашњи прибавилац оспорава дејство изјаве Председника Општине о раскиду уговора, 
односно у случају спора, надлежан је Основни суд у Прокупљу. 

Члан 40. 

 Право закупа неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини престаје истеком уговореног 
рока. 
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Члан 41. 

 Право закупа грађевинског земљишта у јавној својини престаје пре уговореног рока лицу које: 

1. не плати закупнину или део закупнине у уговореном року, 

2. користи грађевинско земљиште супротно намени за коју му је дато, 

3. у уговореном року дато земљиште не приведе намени, 

4. не плати накнаду за уређивање грађевинског земљишта у складу са уговором о одређивању висине 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 

 У случајевима утврђеним у ставу 1. овог члана, служба за имовинско-правне послове је дужна да 
писаним путем упозори закупца на кршење уговорених обавеза. 

 Закупцу се оставља рок од 30 дана за испуњење уговорних обавеза. 

 Истеком овог рока Председник Општине, писаном изјавом, која се доставља досадашњем закупцу, 
раскида уговор. 

 Достава изјаве из горњег става врши се на адресу из уговора уколико није достављена промена. 

 У случају раскида уговора, из разлога назначених у ставу 1. овог члана, дотадашњи закупац нема 
право на повраћај уплаћеног гарантног износа.   

 Уколико досадашњи закупац оспорава дејство изјаве Председника Општине о раскиду уговора, 
односно у случају спора, надлежан је Основни суд у Прокупљу. 

Члан 42. 

 Уговор о закупу може се раскинути пре истека уговореног рока, споразумом уговорних страна а на 
основу писане изјаве закупца о раскиду уговора. 

 У случају раскида уговора под условима означеним у ставу 1. овог члана, дотадашњи закупац има 
право на повраћај закупнине у номиналном износу за уплате извршене за период који наступа после датума 
раскида уговора, без права на камату и без права на враћање гарантног износа. 

 Одлуку о враћању накнаде у складу са ставом 2. овог члана доноси Председник Општине. 

5. Продужење важења уговора о отуђењу, односно о закупу грађевиског земљишта 

Члан 43. 

 Изузетно од одредби члана 21. ове Одлуке, уговор о закупу изграђеног грађевинског земљишта се 
може продужити за најдуже још један петогодишњи период без спровођења поступка јавног надметања 
уколико се утврди да је закупац редовно измиривао обавезу плаћања закупнине на тромесечном пресеку. 

 Захтев за продужење уговора у смислу горњег става подноси закупац, а образложени предлог 
Службе за имовинско – правне односе, доставља Општинском Већу на одлучивање. 
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 Предлог стручне службе нарочито садржи предлог висине закупнине која представља 
ревалоризовани износ закупнине из предходног уговора  у складу са растом цена на мало а коригиван 
тржишним условима .  

VI. ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О РАСПОЛАГАЊУ ЗЕМЉИШТЕМ 

Члан 44. 

 Служба за имовинско-правне послове објављује квартално информације о свим закљученим 
уговорима о отуђењу и давању земљишта у закуп. 

 Објављена информација мора садржати: назначење места на којем се налази локација површину 
катастарске парцеле која је предмет уговора, информацију о пренетим правима, односно да ли се ради о 
отуђењу или давању у закуп земљишта, дужину трајања закупа, име прибавиоца, односно закупца и цену 
земљишта, односно висину закупнине, као и све остале информације које могу бити од значаја за јавност. 

 Информација из става 1. овог члана објављује се на сајту Општине Прокупље. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 45. 

  До успостављања режима јавне својине на грађевинском земљишту на коме Општина 
Прокупље има право коришћења, располагање ( отуђење односно давање у закуп ) ће се вршити у складу са 
законом и сходном применом одредби ове Одлуке. 

Члан 46. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ,,Службеном листу Општине 
Прокупље“ .  

 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука   грађевинском земљишту (,,Службени 

лист Општине Прокупље“, бр. 7/2003). 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                Радослав Михајловић с.р. 
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  На основу  члана 11. става 1. тачка 8. Статута Општине Прокупље (,,Сл.гласник РС,, бр.7/08), 

Скупштина Општине Прокупље, на седници од 05.11.2013.године донела је  
 
 

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком уређују се поступак и нaчин отуђења и давања у закуп као и утврђивање права 

службености на грађевинскогм земљишту у јавнј својини   Општине Прокупље (у даљем тексту: 
грађевинско земљиште), као и престанак важења уговора о отуђењу, односно о закупу грађевинског 
земљишта. 

 Члан 2. 

 Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта   спроводи се: 

1. Jавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима у складу са 
Законом .  

2.  Непосредном погодбом   у случајевима прописаним Законом.   

3.  По цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде у складу са законом, а по 
претходно прибављеној сагласности Владе РС.                           

 

I. Јавно надметање 

Члан  3. 

Јавним надметањем односно прикупљањем понуда јавним огласом отуђује се односно даје се у 
закуп грађевинско земљиште, лицу које понуди највећу цену за отуђење или највиши износ закупнине у 
складу са Законом, осим у случају располагања под повољнијим условима од тржишних за које је 
претходно прибављена сагласност Владе под условима одређеним Законом, важећим подзаконским актом 
Владе и овом Одлуком. 

 Поступак јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом спроводи се у складу са 
Законом и овом Одлуком.  
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Члан  4. 

 Поступак јавног надметања односно прикупљања понуда јавним огласом ради отуђења или давања у 
закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи Комисија за спровођење поступка 
располагања грађевинским земљиштем (у даљем тексту: Комисија) у складу са Законом и овом Одлуком. 

 Надлежност Комисије, њен састав и начин одлучивања регулисан је овом Одлуком. 

Члан  5. 

 Комисија означена у члану 14. ове Одлуке ради у саставу: председник, заменик председника и два 
члана који имају заменике. 

 Чланове Комисије именује Председник Општине.  

 Комисија се састаје по потреби а одлуке   доноси већином гласова. 

 У раду Комисије учествује председник или заменик председника, чланови или њихови заменици. 

 Административно-техничке послове за Комисију обавља служба за имовинско-правне послове. 

 О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда јавним огласом, води се 
записник. 

Члан  6. 

 Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање понуда јавним 
огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта доноси Општинско Веће у складу са 
Програмом отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта. 

Члан  7. 

 Решење о отуђењу грађевинског земљишта  доноси Скупштина Општине. 

 Решење о давању у закуп грађевинског земљишта  доноси Веће. 

Члан  8. 

 Након коначности решења из члана  7. ове Одлуке, закључује се уговор о отуђењу или давању у 
закуп грађевинског земљишта који у име Општине потписује Председник Општине.    

 

 

Члан  9. 

 Поступак припреме и одржавања јавног надметања утврђен овом Одлуком примењује се у свим 
случајевима отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта по тржишним условима. 
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Грађевинско земљиште отуђује се даје у закуп јавним надметањем ако планирана бруто површина 
објекта, односно објекта који треба да се гради не прелази 400 м². 

 Општинско Веће одлучује о оглашавању јавног надметања за отуђење, односно давање у закуп 
земљишта на територији општине. 
 

 2. Припрема и одржавање јавног надметања 

Члан 10. 

Јавно надметање - лицитација одржава се на месту и у време одређено јавним огласом. 

 Јавном надметању могу присуствовати сва пунолетна заинтересована лица. 

Члан 11. 

 Јавни оглас за јавно надметање ради отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта 
објављује се у локалном листу ,,Топличке новине“ на огласној табли органа и званичној интернет 
презентацији Општине Прокупље   најмање 30 дана пре дана одржавања јавног надметања. 

 Рок за подношење пријава за јавно надметање не може бити краћи од 30 дана од дана јавног 
оглашавања. 

Члан 12. 

 Јавни оглас за подношење пријава за јавно надметање садржи: 

- основне податке о грађевинском земљишту, које је предмет отуђења односно закупа (локација, површина, 
и др.), 

- информација о томе које се право стиче на датом земљишту - својина или закуп; 

- опис дозвољене намене, урбанистичке параметре који дефинишу дозвољену намену и друга ограничења 
која важе за објекте који се могу градити на предметном грађевинском земљишту, 

- податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта а у случају комунално неопремљеног 
односно неуређеног грађевинског земљишта и податке о радовима на изградњи комуналне инфраструктуре 
које је потребно да изврши лице које прибавља земљиште односно закупац, 

- податке о почетној цени за отуђење односно закупнини, динамици плаћања цене односно закупнине за 
понуђача који понуди највећу цену, односно највиши износ закупнине, 

- период трајање закупа (у случају давања у закуп грађевинског земљишта),  

- рок за привођење грађевинског земљишта намени, 

- време и место одржавања јавног надметања, 
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- услови за учешће у јавном надметању, подаци о поступку за подношење пријаве, рок за подношење 
пријава за учешће у јавном надметању, 

- износ и поступак плаћања гарантног износа за учешће у јавном надметању као и начин и рок враћања 
гарантног износа учесницима који предметно земљиште не добију у закуп односно у својину, 

- начин и рок обавештавања учесника о резултатима надметања, 

- упозорење да учесник који понуди највећу цену односно највиши износ закупнине на јавном надметању а 
не приступи закључењу уговора о закупу односно отуђењу у роковима предвиђеним овом Одлуком, губи 
право на повраћај уплаћеног гарантног износа, 

- информација о месту и начину прибављања додатних информација и докумената о предмету понуде (као 
што је информација о томе које се све катастарске парцеле налазе на датој локацији), укључујући нацрт 
уговора о продаји односно закупу који ће бити закључен са понуђачем који понуди највећу цену односно 
највиши износ закупнине, 

- информацију о томе ко плаћа накнаду за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште, 

- друге податке и информације од значаја за успешно оглашавање. 

Члан 13. 

 Уколико је предмет отуђења или закупа већи број локација (које могу садржати већи број 
катастарских односно грађевинских парцела), јавни оглас за отуђење односно давање у закуп грађевинског 
земљишта, треба да садржи податке из предходног члана став 1. тачка од 1. до 7. за сваку локацију посебно. 

Члан 14. 

 Пријава за учешће на јавном надметању подноси се Комисији у року, на месту и до часа одређеног у 
јавном огласу. 

 

 

Члан 15. 

 Пријава за учешће физичког лица на јавном надметању обавезно садржи: 

1. ознаку земљишта за које се пријава подноси и дан одржавања јавног надметања; 

2. име и презиме; 

3. адресу,  јединствени матични број грађана и потпис; 

4. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за уређивање 
предметног земљишта садржаних у јавном огласу, уколико се ради о неизграђеном грађевинском 
земљишту које није уређено); 
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5. доказ о уплаћеном гарантном износу; 

6. број рачуна за враћање уплаћеног гарантног износа. 

Члан 16. 

 Пријава правног лица за учешће на јавном надметању обавезно садржи: 

1. ознаку земљишта за које се пријава подноси и дан одржавања јавног надметања; 

2. фирму, матични број и ПИБ; 

3. име и презиме  лица овлашћеног за заступање и његов потпис; 

4. извод из Агенције за привредне регистре односно другог одговарајућег регистра; 

5. оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име 
правног лица; 

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, (укључујући и изјаву о 
прихватању прописаних услова за уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу уколико се 
ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није уређено); 

7. доказ о уплаћеном гарантном износу;  

8. број рачуна за враћање гарантног износа. 

 

Члан 17. 

 Гарантни износ који се уплаћује на име учествовања у јавном надметању износи најмање 10% од 
почетне цене за отуђење. 

            Код давања земљишта у закуп гарантни износ не може бити мањи од  почетне цене  једномесечне 
закупнине. 

           У случају понуде за више парцела износи се збрајају. 

Члан 18. 

 Учесник јавног надметања који је учествовао али није стекао статус прибавиоца односно закупца 
има право на враћање уплаћеног гарантног износа. 

 Орган Управе је дужан  да гарантни износ из става 1. овог члана уплати на означени рачун учесника 
у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. 

 Уплаћени гарантни износ се враћа у номиналном износу, без права на камату. 
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Члан 19. 

 Уплаћени гарантни износ се не враћа ако: 

(а) уплатилац не узме учешће на јавном надметању а не обавести Комисију писаним путем да неће 
учествовати у надметању најмање 24 сата пре заказаног почетка јавног надметања, 

(б) ако је уплатилац учесник који је стекао статус прибавиоца односно закупца оглашеног земљишта а не 
испуни услове за закључење уговора о прибављању, односно о закупу предметног грађевинског земљишта 
односно не приступи закључењу уговора у роковима и под условима утврђеним овом Одлуком. 

Члан 20. 

 По пријему пријаве за јавно надметање, служба за имовинско-правне послове је дужна да изврши 
верификацију свих пристиглих пријава и евидентира сваку пријаву у посебну деловодну књигу. 

Члан 21. 

 Служба за имовинско-правне послове саставља списак квалификованих понуђача, додељује број 
понуде сваком квалификованом учеснику и припрема картице са крупно одштампаним бројем понуде, на 
обе стране. 

 Квалификованим учесником сматра се оно лице (физичко или правно) које је благовремено поднело 
пријаву у складу са чланом  15. односно 16. ове Одлуке. 

 

Члан 22. 

 Услови за почетак јавног надметања су испуњени уколико је присутан председник или заменик 
председника комисије, два члана комисије, односно њихови  заменици и најмање два квалификована 
учесника за исту катастарску односно грађевинску парцелу. 

Члан 23. 

 Водитељ јавног надметања је председник Комисије, односно члан Комисије кога одреди председник 
Комисије (у даљем тексту: Водитељ лицитације).  

 Председник комисије отвара место на којем се одржава јавно надметања за потребе регистрације 
најмање један сат пре почетка надметања.  

 Током спровођења регистрације, квалификовани учесници се региструју на обрасцима које је 
обезбедио председавајући Комисије. 

 Након регистрације, сваки квалификовани учесник добија картицу за надметање.  

 Ако на јавном надметању одређеног грађевинског земљишта не учествује ниједан понуђач, 
Комисија проглашава надметање неуспелим. 
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Члан 24. 

 Водитељ лицитације, уколико су испуњени сви услови за одржавање јавног надметања, у заказано 
време и на месту одређеном у јавном огласу проглашава надметање отвореним уз одговарајућу уводну реч. 

 У уводној речи, Водитељ лицитације: 

1. гласно чита која је локација предмет лицитације, број катастарске односно грађевинске парцеле, 
катастарску општину, положај и културу парцела које су предмет надметања; 

2. објављује почетну цену отуђења по м², односно закупнине по м² за сваку парцелу; 

3. објашњава поступак јавног надметања. 

Након тога, Водитељ лицитације проглашава надметање отвореним. 

Уколико је предмет јавног надметања већи број локација, Водитељ лицитације је дужан да за сваку 
локацију поступи на начин утврђен у ставу 2. и 3. овог члана. 

 

 

Члан 25. 

 Понуде дају квалификовани учесници подизањем своје картице и гласним изговарањем своје 
понуде. 

 После истицања сваке наредне понуде, Водитељ лицитације понавља тренутно најбољу понуду и 
тражи нове понуде. 

Члан 26. 

 Поступак давања понуда се понавља све док квалификовани учесници настављају да дају нове 
понуде. 

 Ако после два позива Водитеља лицитације за давање боље понуде не буде нових понуда, Водитељ 
лицитације проглашава трећи и последњи позив за давање боље понуде. 

 Ако после трећег позива нема нове понуде, Водитељ лицитације проглашава крај надметања, 
објављује највећу постигнуту цену, односно највиши износ закупнине и број понуђача чија је понуда 
најбоља. 

 Уколико је предмет отуђења односно давања у закуп већи број локација, по завршетку јавног 
надметања за сваку од тих парцела, Водитељ лицитације проглашава крај надметања. 
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Члан 27. 

 Водитељ лицитације и председавајући Комисије дужни су да обезбеде једнак третман за све 
квалификоване учеснике лицитације и одговорни су за поштовање правила поступка јавног надметања 
утврђеног овом Одлуком и важећим законима. 

Водитељ лицитације је одговоран за одржавање реда током јавног надметања. Водитељ лицитације 
може да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије. 

 Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, председник Комисија ће 
то лице удаљити из просторије у којој Комисија заседа. 

 После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом.Ако не може да се 
обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене и удаљења, Комисија може да 
одлучи да се прекине јавно надметање. 

У случају прекида из става 6. овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време када ће се 
поступак наставити. 

 Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом поступка, уносе се у 
записник. 

3. Записник о јавном надметању и Извештај о спроведеном надметању 

Члан 28. 

О току јавног надметања од тренутка отварања до тренутка завршетка надметања води се записник. 

 Записник се саставља у пет идентичних копија. 

 Записник о поступку јавног надметања потписују сви чланови Комисије, лице које води записник и 
присутни квалификовани учесници. 

 Пре потписивања записника из става 1. овог члана, на захтев учесника, у записник се уносе 
евентуалне примедбе на поступак јавног надметања. 

Члан 29. 

Записник о јавном надметању садржи: 

1. списак регистрованих пријава; 

2. име председавајућег Комисије, Водитеља лицитације и записничара; 

3. датум и време почетка и завршетка јавног надметања; 

4. списак локација које су предмет надметања са основним подацима; 

5. почетну цену за отуђење односно закупнине по м² за сваку локацију посебно; 
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6. износ највеће цене односно највиши износ закупнине и идентитет учесника са највећом ценом односно 
највишим износом закупнине, за сваку парцелу посебно; 

7. износ друге највеће цене односно највишег износа закупнине и идентитет учесника са другом највећом 
ценом односно највишим износом закупнине, за сваку парцелу посебно; 

8. мере изречене због ометања која су изазвали учесници надметања; 

9. приговори на изречене мере; 

10. остале информације о поступку; 

 

Члан 30. 

 Комисија је дужна да у року од 3 радна дана од окончања јавног надметања достави Преседнику 
Општине извештај о спроведеном поступку јавног надметања за отуђење односно давање грађевинског 
земљишта у закуп (у даљем тексту: Извештај). 

 Извештај из предходног става обавезно садржи: 

1.   копију огласа о јавном надметању, 

2.   записник о јавном надметању, 

3. препоруку Комисије да се потпише уговор о продаји односно закупу са учесником у јавном надметању 
који је понудио највећу цену односно највиши износ закупнине. 

 

II. Отуђење опдносно давање грађевинског земљишта у закуп прикупљањем понуда 
јавним огласом 

 
 

Члан 31. 
 

Грађевинско земљиште се отуђује односно даје у закуп прикупљањем понуда јавним огласом  ако 
планирана бруто површина објекта, односно објекта који треба да се гради, прелази 400 м².   

На начин из гоњег става грађевинско земљиште се отуђује односно даје у закуп и када на основу 
образложеног мишљења ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, Општинско Веће закључи да је 
због велике инвестиционе вредности пројекта такав поступак примеренији.  
  
 

1. Прикупљање понуда јавним огласом 
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Члан 32. 

 Јавни оглас за прикупљање понуда за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта 
објављује се у  у локалном листу ,,Топличке новине“, на огласној табли Општине Прокупље и званичној 
интернет презентацији Општине Прокупље најмање 30 дана пре дана отварања понуда. 

 Рок за подношење пријава за прикупљање понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног 
оглашавања. 

 

 

Члан 33. 

Јавни оглас за прикупљање понуда садржи: 

- основне податке о грађевинском земљишту, које је предмет отуђења односно закупа (локација, површина, 
и др.), 

- информација о томе да ли се земљиште отуђује или даје у закуп, 

- опис дозвољене намене, урбанистичке параметре који дефинишу дозвољену намену и друга ограничења 
која важе за објекте који се могу градити на предметном грађевинском земљишту, 

- податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта а у случају комунално  неуређеног 
грађевинског земљишта и податке о радовима на изградњи комуналне инфраструктуре које је потребно да 
изврши лице које прибавља земљиште односно закупац, 

- податке о почетној цени за отуђење односно закупнини, динамици плаћања цене за отуђење односно 
закупнине за понуђача који понуди највећу цену, односно највиши износ закупнине, 

- период трајање закупа (у случају давања у закуп грађевинског земљишта), 

- време и место одржавања јавног надметања, 

- услови за учешће у јавном надметању, подаци о поступку за подношење понуде и рок за подношење 
понуда, као и обавезна садржина понуде, 

- износ и поступак плаћања гарантног износа за учешће у поступку прикупљања понуда као и начин и рок 
враћања гарантног износа понуђачима који предметно земљиште не добију у закуп односно у својину, 

- начин и рок обавештавања понуђача о резултатима надметања, 

- упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају одустајања од дате понуде губи право на 
повраћај уплаћеног гарантног износа, 
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- информација о месту и начину прибављања додатних информација и докумената о предмету понуде (као 
што је информација о томе које се све катастарске парцеле налазе на датој локацији), укључујући нацрт 
уговора о продаји односно закупу који ће бити закључен са понуђачем који понуди највећу цену односно 
највиши износ закупнине, 

- информацију о томе ко плаћа накнаду за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште, 

- рок за привођење грађевинског земљишта намени, 

- друге податке и информације. 

На гарантни износ из става 1. тачка 9. овог члана примењују се одредбе чланова 17., 18. и 19. ове 
Одлуке.  

Члан 34. 

 Уколико је предмет отуђења или закупа већи број локација (које могу садржати већи број 
катастарских односно грађевинских парцела), јавни оглас за прикупљање писаних понуда ради отуђења 
односно давања у закуп грађевинског земљишта, треба да садржи податке из преходног члана  став 1. тачка 
1. до 7. за сваку локацију посебно. 

Члан 35. 

 Понуде се подносе Комисији у затвореној коверти, са видљивом ознаком на коју се катастарску 
парцелу односи,  у року на месту и до часа одређеног у јавном огласу. 

 Понуђени износ цене за отуђење односно закупнине за земљиште мора бити дат у динарском износу 
који је најмање једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном огласу. 

 Неблаговремене и неуредне понуде биће одбачене.  

 Неблаговремена понуда је понуда која је примљена након рока одређеном у позиву за подношење 
понуда. 

Неуредна је понуда: 

- поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју парцелу се односи,  

- која не садржи податке и документа из члана 36. односно 37. ове Одлуке, 

- у којој понуђени износ цене за отуђење односно закупнине није у складу са ставом 2. овог члана. 

Члан 36. 

 Понуда физичког лица садржи: 

- ознаку локације на које се понуда односи, 

- име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, 
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- изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за комунално 
опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу, уколико се ради о грађевинском 
земљишту које није комунално опремљено за грађење), 

- доказ о уплаћеном гарантном износу, 

- број рачуна за враћање уплаћеног гарантног износа, 

- висину цене за отуђење, односно висину закупнине за дату локацију. 

Члан 37. 

 Понуда правног лица садржи: 

- ознаку локације на које се понуда односи, 

- фирму, матични број и ПИБ, 

- име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис, 

- извод из Агенције за привредне регистре односно другог одговарајућег регистра, 

- оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правног 
лица, 

- оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, (укључујући и изјаву о 
прихватању прописаних услова за комунално опремање односно уређивање предметног земљишта 
садржаних у јавном огласу уколико се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није комунално 
опремљено за грађење), 

- доказ о уплаћеном гарантном износу, 

- број рачуна за враћање гарантног износа, 

- висину цене за отуђење, односно висину закупнине за дату локацију. 

 

2. Јавно отварање понуда 

Члан 38. 

 О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда саставља се записник. 

 Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног отварања 
понуда, података о присутним члановима Комисије, података о приспелом броју понуда и података о 
парцелама на које се односе приспеле понуде. 

 Неблаговремене понуде се посебно издвајају и не разматрају што се посебно констатује на записник. 
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 Понуде се разврставају по локацијама, а потом их председник Комисије или лице које он одреди 
отвара и предаје на увид осталим члановима Комисије након чега исто лице јавно саопштава и диктира у 
записник садржину понуде. 

 Понуде за које се по отварању утврди да су неуредне посебно се констатују на записник. 

 Парцеле за које се утврди да није пристигла ниједна понуда, посебно се констатују на записник. 

 Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих понуда. 

Члан 39. 

 Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, сем понуђача, присуствовати сва заинтересована 
пунолетна лица. 

 Одредбе чланова 28., 29. и 30. ове Одлуке сходно се примењују и у поступку отуђења односно 
давања у закуп грађевинског земљишта у поступку прикупљања понуда јавним огласом. 

 Поступак се сматра успелим у случају да је за оглашену парцелу приспела најмање две  
благовремене и уредне понуде. 

Члан 40. 

 У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се примењују одредбе 
члана 27. ове одлуке. 

 

III.  Одлучивање о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта јавним 
надметањем односно прикупљањем понуда јавним огласом 

Члан 41. 

 Председник Општине у року од 8 дана од дана пријема Извештаја Комисије из члана 30. ове Одлуке, 
о спроведеном поступку располагања грађевинским земљиштем јавним надметањем односно прикупљањем 
понуда јавним огласом, уколико утврди да је поступак спроведен у свему у складу са овом Одлуком, 
подноси Општинском већу предлог за доношење решења о отуђењу односно давању у закуп грађевинског 
земљишта (у даљем тексту: Решење), лицу које је понудило највећу цену односно највиши износ 
закупнине. 

 Решење из става 1. овог члана коначно је у управном поступку. 

 Уколико Председник Општине утврди недостатке или нејасноће у Извештају Комисије, налаже  
Комисији да у року од 3 дана отклони уочене недостатке. 

 Уколико   Председник Општине утврди да је дошло до повреде поступка јавног надметања односно 
прикупљања понуда јавним огласом подноси већу предлог за поништавање резултата јавног надметања 
односно прикупљања понуда јавним огласом. 
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 Решење из става 1. овог члана доставља се свим учесницима јавног надметања односно прикупљања 
понуда јавним огласом као и Општинском јавном правобраниоцу. 

 Учесник јавног надметања, односно прикупљања понуда, који сматра да му је у поступку јавног 
надметања или прикупљања понуда повређено право,                      може против решења из става 1. овог 
члана, пред Управним судом да покрене управни спор у року од 30 дана од  дана достављања   тог   
решења.      

                                                                                                                                                                                                   

IV. Отуђивање грађевинског земљишта или давање у закуп непосредном  погодбом 

Члан 42. 

 Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у закуп непосредном погодбом, у случају: 

1) изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и организација, органа 
јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини; 

2) прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је захтев поднео у 
роковима прописаним Законом, ако је изградња тог објекта у складу са условима предвиђеним Законом; 

3) исправке граница суседних катастарских парцела;                                                                                                         

4) формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 102. Закона; 

5) отуђења или давања у закуп у складу са чланом 96. став 7. Закона; и 

6) споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је било предмет експропријације, у 
складу са прописима о експропријацији. 

7)   ако у конкретном случају овај начин прибављања представља једино могуће решење (докомплетирање 
грађевинске парцеле и сл.) под условима из члана 29.став 4. ЗоЈС. 

Члан 43. 

 Поступак непосредне погодбе спроводи служба за имовинско-правне послове по захтеву 
заинтересованог лица. 

 Решење о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта у случајевима означеним у 
члану 42. ове Одлуке, доноси Општинско Веће. 

 Уговор о отуђењу односно закупу грађевинског земљишта закључују лице коме се то земљиште 
отуђује односно даје у закуп непосредном погодбом и Председник Општине у року од 30 дана од дана 
коначности решења о отуђењу односно давању у закуп предметног грађевинског земљишта. 

 Уколико лице из става 3. овог члана не приступи закључењу уговора у утврђеном року, сматраће се 
да је одустало од прибављања односно закупа предметног грађевинског земљишта. 
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V. Поступак располагања  неизграђеним грађевинским земљиштем под условима 
повољнијим од тржишних 

Члан 44. 

 Општина Прокупље може отуђити или дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде, по претходно 
прибављеној сагласности Владе РС (у даљем тексту: Влада) у складу са Законом и Уредбом о условима и 
начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да изда у закуп грађевинско земљиште по цени, 
мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (у даљем тексту: Уредба). 

Члан 45. 

 Одлуку о покретању поступка отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
по цени односно закупнини која је мања од тржишне цене односно без накнаде, којим се одређује и да ли 
ће се у конкретном случају располагање грађевинским земљиштем у јавној својини вршити прикупљањем 
понуда јавним огласом или непосредном погодбом доноси Скупштина општине. 

 Служба за имовинско-правне послове је дужна, да на основу Одлуке из става 1. овог члана, у року 
од 60 дана, у складу са Уредбом, припреми Елаборат оправданости располагања појединим локацијама под 
условима повољнијим од тржишних (у даљем тексту: Елаборат). 

 У припреми Елабората из става 2. овог члана, служба за имовинско-правне послове може да 
ангажује физичка лица одговарајуће струке односно специјализоване организације. 

 У случају ангажовања физичких, односно правних лица из предходног става    , са ангажованима, на 
предлог Шефа службе за имовинско-правне послове, уговор закључује Председник Општине. 

 

 

1. Располагање неизграђеним грађевинским земљиштем под условима повољнијим од 
тржишних прикупљањем понуда јавним огласом 

Члан 46. 

 За локације које се отуђују односно дају у закуп под условима повољнијим од тржишних 
прикупљањем понуда јавним огласом, Елаборат из члана 45. став 2. садржи: 

1) попис и површину катастарских парцела за које се предлаже располагање по условима повољнијим од 
тржишних; 

2) податке из планског документа на основу кога се може издати локацијска и грађевинска дозвола, са 
наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима (намена, коефицијент изграђености и 
заузетости, посебни улови, степен комуналне опремљености и др.) и једним листом графичког приказа 
локације у одговарајућој размери; 

3) процену Министарства финансија - Пореске управе о тржишној вредности катастарских парцела; 
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4) одређење сврхе пројекта и субјеката који могу да учествују у поступку јавног надметања; 

5) услове и критеријуме за умањење, као и критеријуме и мерила за оцену понуда и одређивања износа 
умањења тржишне вредности; 

6) врсту и висину обезбеђења коју подноси учесник у јавном надметању; 

7) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи од реализације 
инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката; 

8) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, односно општина Прокупље 
обезбеђује за реализацију тог пројекта; 

9) друге податке битне за оцену оправданости отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта. 

 За пројекте економског развоја, економска анализа очекиваних ефеката из става 1. тачка 7.) овог 
члана мора приказати очекивано повећање запослености односно јавних прихода, ефекте на обим 
привредних активности других привредних субјеката и на квалитет живота у датој средини. 

 Анализу из става 1. тачка 7. овог члана, уколико Елаборат припрема служба за имовинско-правне 
послове, врши одељење надлежно за послове привреде и финансија у року од 45 дана од дана доношења 
Одлуке из члана 45. став 1. ове Одлуке и исту одмах доставља служби за имовинско-правне послове.  

 

Члан 47. 

 Служба за имовинско-правне послове је дужна да у року одређеном у члану 45. став 2. ове одлуке, 
припреми и нацрт јавног огласа, који мора да садржи све битне елементе огласа. 

 Јавни оглас из става 1. овог члана се објављује ако Влада да претходну сагласност на отуђење или 
давање у закуп грађевинског земљишта по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без 
накнаде, у складу са Законом и Уредбом. 

Члан 48. 

 Нацрт Елабората и нацрт јавног огласа утврђује Општинско Веће и упућује га на јавни увид у 
трајању од најмање 8 радних дана. 

 Након спроведеног јавног увида, Општинско Веће утврђује предлог Елабората и текста јавног 
огласа и доставља их  Скупштини Општине на усвајање односно потврђивање. 

 Скупштина Општине одлуком усваја Елаборат и потврђује текст јавног огласа. 

Члан 49. 

 Општински јавни правобранилац, у року од 8 дана, подноси захтев Влади за давање сагласности за 
располагање грађевинским земљиштем у јавној својини под условима повољнијим од тржишних 
прикупљањем понуда јавним огласом, уз који се подноси Одлуку Скупштине из члана 45. став 1. ове 
Одлуке, усвојени Елаборат и потврђени текст огласа. 
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Члан 50. 

 Служба за имовинско-правне послове, у року који не може бити дужи од годину дана од дана 
добијања сагласности Владе, расписује јавни оглас за прикупљање понуда, за све или за појединачне 
катастарске парцеле, у складу са актом Владе којим се даје сагласност.  

 Рок за прикупљање понуда јавним огласом не може бити краћи од 30 дана. 

 Поступак прикупљања понуда јавним огласом спроводи се у складу са одредбама ове Одлуке. 

 По спроведеном поступку прикупљања понуда јавним огласом, одлуку о располагању под условима 
повољнијим од тржишних доноси Општинско Веће, у року који не може бити дужи од 45 дана. 

 Уговор о располагању грађевинским земљиштем у јавној својини, под условима повољнијим од 
тржишних прикупљањем понуда јавним огласом, у име Општине, закључује Председник општине.  

 2. Располагање неизграђеним грађевинским земљиштем под условима повољнијим од 
тржишних, путем непосредне погодбе 

Члан 51. 

За локације које се отуђују односно дају у закуп непосредном погодбом, Елаборат из члана 45. став 
2. садржи: 

1) попис и површину катастарских парцела за које се предлаже отуђење или давање у закуп; 

2) податке из планског документа на основу кога се може издати локацијска и грађевинска дозвола, са 
наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима (намена, коефицијент изграђености и 
заузетости, посебни улови, степен комуналне опремљености и др.) и једним листом графичког приказа 
локације у одговарајућој размери; 

3) процену Министарства финансија - Пореске управе о тржишној вредности катастарских парцела; 

4) податке о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу, односно давању у закуп, по добијању 
сагласности Владе; 

5) податке о правном, односно физичком лицу - стицаоцу права својине, односно права закупа на 
грађевинском земљишту; 

6) износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности грађевинског земљишта и 
новчаног износа одређеног уговором о отуђењу, односно давању у закуп; 

7) обавезу стицаоца права својине, односно закупа да обезбеди банкарску гаранцију по добијању 
сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза; 

8) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи од реализације 
пројекта, односно инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката; 

9) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, односно Општина Прокупље 
обезбеђује за реализацију пројекта, односно инвестиције; 
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10) друге податке битне за оцену оправданости оваквог располагања грађевинским земљиштем. 

 За пројекте економског развоја, економска анализа очекиваних ефеката из става 1. тачка 8) овог 
члана мора приказати очекивано повећање запослености односно јавних прихода, ефекте на обим 
привредних активности других привредних субјеката и на квалитет живота у датој средини. 

 Анализу из става 1. тачка 8. овог члана, уколико Елаборат припрема служба за имовинско-правне 
послове, врши одељење надлежно за послове привреде и финансија у року од 45 дана од дана доношења 
закључка из члана 45. став 1. ове Одлуке и исту одмах доставља служби за имовинско-правне послове 

Члан 52. 

Служба за имовинско-правне послове  је дужна да састави нацрт уговора о закупу односно отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини по цени односно закупнини која је мања од тржишне цене 
односно закупнине, односно давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде (у даљем 
тексту: уговор о располагању), непосредном погодбом.  

Уговор из става 1. овог члана доставља се Општинском јавном правобраниоцу на мишљење. 

Члан 53. 

 Нацрт Елабората и нацрт уговора о располагању утврђује Општинско Веће и упућује га на јавни 
увид у трајању од најмање 8 дана. 

 Након спроведеног јавног увида, Веће утврђује предлог Елабората и текста уговора о располагању и 
доставља их Скупштини Општини на усвајање односно потврђивање. 

Скупштина Општине одлуком усваја Елаборат и потврђује текст уговора о располагању. 

Члан 54. 

 Општински јавни правобранилац, у року од 8 дана, подноси захтев Влади за давање сагласности за 
располагање грађевинским земљиштем у јавној својини под условима повољнијим од тржишних путем 
непосредне погодбе, уз који се подноси Одлуку Скупштине из члана 45. став ове одлуке,  усвојени  
Елаборат и утврђени текст Уговора о располагању.                                                                                                           

 По прибављању претходне сагласности Владе за располагање грађевинским земљиштем у јавној 
својини под условима повољнијим од тржишних путем непосредне погодбе и сагласност на садржину 
нацрта уговора о располагању и спроведеног поступка непосредне погодбе, одлуку о располагању под 
условима повољнијим од тржишних доноси Општинско Веће, у року који не може бити дужи од 45 дана од 
дана пријема сагласности Владе. 

 Уговор о располагању грађевинским земљиштем у јавној својини, под условима повољнијим од 
тржишних, путем непосредне погодбе, у име Општине Прокупље, закључује  Председник Општине 
Прокупље . 
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VI. Утврђивање права службености 

Члан 55. 

Општинско Веће може утврдити право службености  у коме се    грађевинско земљиште у јавној 
својини јавља као послужно добро. 

Поступак из горњег става иницира захтевом заинтересовано лице које има законски основ према 
повласном добру. 

Обраду захтева и припрему предлога одлуке обавља Служба за имовинско-правне послове.Техничку 
обраду захтева врши ЈП за урбанизам и уређење. 

О предлогу одлуке изјашњава се Општински Јавни Правобранилац.   

 

 VII. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 56. 

  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ,,Службеном листу Општине 
Прокупље“ .  

 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 
                                                                  

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                            Радослав Михајловић с.р. 
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7 
На основу чл.2.,3.,13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.88/2011), чл. 7. тачка 22.и 
23., чл.65. и 66. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласника РС“, бр.41/2009), чл.20. став 1 
тачка 35. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007) и чл.32. ст.1. тачка 7 Статута 
Општине Прокупље („Сл. лист Општине Прокупље“ бр.7/2008) Скупштина Општине Прокупље на седници 
одржаној дана  05.11.2013.године донела је: 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци  о јавним паркиралиштима бр:06-50/2012-02 од 28.12.2012. године,  
Члан 32. допуњује се ставом 3. који гласи: 
    „ Наплата паркирања врши се према започетом часу, времену задржавања и ценовнику за зону у којем се 
паркиралиште налази. 
     Износ накнаде по започетом часу видно се истиче на табли на улазу и излазу са паркиралишта. 
     Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:  
           1)  плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан       
                   начин, 
            2) поступа у складу са ограничењем времена коришћења паркинг места“. 
 
 
 

Члан 2. 
члан 33. мења се и гласи:       
     „Корисник је дужан да истакне купљену и уредно попуњену паркинг карту са унутрашње стране 
предњег ветробранског стакла возила или да путем  слања на прописно законски обележен број на 
вертикалној сигнализацији СМС поруком плати паркирање. 
      Корисник паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи по започетом сату или у 
дневном трајању, куповином или истицањем важеће сатне или дневне карте односно плаћањем услуге 
електронским путем. 
      Корисник који је паркирао возило а није се определио за коришћење за услуге паркирања из става 1. 
овог члана користи паркинг место под условима који важе за паркирање у дневном трајању и истом се 
издаје налог за плаћање „дневнe карте“. 
 Корисник кoји користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1. овог члана истеком 
времена коришћења у зонираном подручју, може наставити коришћење паркинг места под условима и на 
начин из става 2 овог члана.“ 
 
 

Члан 3. 
Члан 34 мења се и гласи: 
    „ Контролу коришћења општих паркиралишта врше овлашћени контролори предузећа. 
     Контролори предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела.  
     Предузеће издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела. 
     Налог за плаћање дневне карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику. 
      Дневна карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши 
наплата паркирања. 
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     Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возилу, на предњем 
ветробранском стаклу. 
     Достављање налога  за плаћање дневне карте на начин из става 5. овог члана сматра се уредним и 
доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање дневне 
паркинг карте. 
     Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је платио дневну паркинг 
карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен на налогу. 
     Ако корисник паркиралишта не плати дневну карту, у року из става 7 овог члана, дужан је осим износа 
цене дневне карте, у наредних осам дана, платити и стварне трошкове предузећа и законску затезну камату, 
на шта ће у налогу бити упозорен. 
     Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 8. овог члана, предузеће ће покренути 
поступак наплате потраживања.“ 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Прокупље. 

Број:  06-51/2013-02 

У Прокупљу, 05.11.2013. године   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                            Радослав Михајловић с.р. 
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8 
На основу члана 167. став 4 Закона о планирању и изградњи („Службени Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС) и члана 32. 
Статута општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље'' бр. 7/08), Скупштина општине 
Прокупље на седници одржаној 05.11.2013. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ О  УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА 
УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 

 
 

Члан 1 
 
 Овом одлуком уређују се услови и мере за уклањање: 
постојећег објекта, односно његовог дела за који се утврди да је услед  дотрајалости или већих оштећења 
угрожена њихова стабилност, па због тога представља непосредну опасност за живот и здравље људи,  
за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, као и постојећег објекта за који је утврђено да се непосредна 
опасност не може отклонити реконструкцијом објекта,  
односно у случају да наложена реконструкција није завршена у утврђеном року,  
постојећег објекта ради изградње новог објекта, 
бесправно изграђених  објеката,  
објеката ради привођења  земљишта планираној намени. 
 

Члан 2 
 
Уклањање објекта, односно његовог дела, за који је утврђено да је услед дотрајалости, или већих 
оштећења, угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за 
суседне објекте и за безбедност саобраћаја, на захтев странке, односно по службеној дужности, одобриће, 
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство (у даљем тексту: Одељење за 
урбанизам), решењем о дозволи уклањања објекта, осим у случају извршења инспекцијског решења. 
Решење из става 1. овог члана може се извршити ако је претходно обезбеђен смештај корисника објекта, 
осим у случају када се уклањање објекта одобрава на захтев власника, који тај објекат користи. 
Решење о дозволи за уклањање објекта ради привођења земљишта намени предвиђеној урбанистичким 
планом доноси, на захтев странке, Одељење за урбанизам. 
Жалба на решење о дозволи за уклањање објекта из става 2. и 3. овог члана, не задржава извршење решења. 
 
 

Члан 3 
 
Власник објекта, уз захтев за издавање решења о дозволи за уклањање објекта, односно његовог дела, 
прилаже: 
      1. доказ о својини на објекту, односно на његовом делу, који се уклања; 
      2. главни пројекат рушења објекта, односно његовог дела, у три примерка; 
      3. посебне услове, ако се ради о објекту чијим би уклањањем био угрожен    јавни интерес (заштита 
постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и 
слично); и 
       4. решењем саобраћајног инспектора о регулисању саобраћаја у непосредном окружењу објекта, 
односно његовог дела, који се уклања. 
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Пројекат рушења објекта, односно његовог дела и техничку контролу пројекта може да врши пројектант 
који има лиценцу за пројектовање објеката, који по врсти одговарају објекту чије се уклањање захтева, 
односно налаже. 
Пројекат рушења објекта обавезно садржи услове и мере за заштиту суседних објеката и начин искључења 
објекта који се уклања са мреже комуналне и друге инфраструктуре. 
Сагласност на пројекат из става 1. тачка 4. овог члана даје Одељење за урбанизам. 
Члан 4 
 
Ако Одељење за урбанизам утврди да се непосредна опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте 
и безбедност саобраћаја може отклонити и реконструкцијом објекта, односно његовог дела, о томе 
обавештава власника објекта ради предузимања потребних мера у складу са законом. 
Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује се на основу налаза грађевинског инспектора или на 
основу налаза овлашћеног судског вештака. 
Решењем Одељења за урбанизам којим се одобрава реконструкција објекта на захтев власника објекта 
утврђује се рок у којем се радови на реконструкцији морају завршити. 
Ако се реконструкција објекта не заврши у утврђеном року, Одељење за урбанизам ће наложити, односно 
одобрити решењем, по службеној дужности, или на захтев заинтересованог лица, уклањање објекта, 
односно његовог дела. 
 

Члан 5 
 
У случају када се решење из члана 4. став 4. ове одлуке доноси по службеној дужности, Одељење за 
урбанизам ће обезбедити, на терет власника објекта, израду пројекта рушења са техничком контролом и 
израду пројекта регулисања саобраћаја. 
 
 

Члан 6 
 
Смештај корисника објекта, за који је утврђено да је због дотрајалости или већих оштећења угрожена 
његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за 
безбедност саобраћаја, обезбеђује власник објекта. 
Смештај корисника објекта који се уклања ради привођења земљишта намени предвиђеној урбанистичким 
планом, обезбеђује инвеститор радова. 
 
 
 

Члан 7 
 
Решење о дозволи за уклањање објекта, односно његовог дела, које се доноси по службеној дужности, 
обавезно садржи рок у којем се решење мора спровести са напоменом да ће се, у случају непоштовања 
одређеног рока, објекат уклонити принудним путем на терет власника. 
 

Члан 8 
 
При уклањању објекта, односно његовог дела, власник објекта који се уклања и извођач радова на 
уклањању објекта, односно његовог дела, дужни су да обезбеде: 
        1. ограђивање и видно обележавање простора на којем се уклања објекат, односно његов део, 
        2. предузимање мера на смањењу загађења при уклањању објекта, односно његовог дела (постављање 
заштитног платна, поливање објекта и слично), 
        3. спровођење мера заштите суседних објеката, 
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        4. свакодневно одвожење шута, и 
        5. уредно одвијање пешачког и другог саобраћаја и постављање прописане сигнализације и знакова 
упозорења у складу са пројектом регулисања саобраћаја. 
По завршеном уклањању објекта, односно његовог дела, власник објекта који је уклоњен, односно извођач 
радова на уклањању, дужни су да уреде земљиште и уклоне грађевински отпад, изравнају терен и околину 
доведу у уредно стање, као и да отклоне сва оштећења која су настала на површини јавне намене, или 
комуналној инфраструктури. 
Уколико власник уклоњеног објекта не изврши радове из става 2. овог члана, то ће бити учињено 
принудним путем на терет власника објекта. 
 
 
 

Члан 9 
 
           Уколико власник грађевинског објекта којем  је грађевински инспектор  наложио Решењем  
уклањање  објекта  из разлога предвиђених  овом одлуком  не  започне са уклањањем  свог објекта у року 
од 8 дана од дана пријема решења,  уклањање  објекта  извршава орган Општинске управе Општине 
Прокупље надлежан за послове грађевинске инспекције на основу решења о уклањању објекта са 
закључком о дозволи извршења решења, а према сачињеном програму уклањања објекта и одговара за 
његово извршење. 
         Трошкови ивршења решења падају на терет извршеника. 
         Ако извршеник сам не спроведе извршење решења о уклањању објекта решење ће се извршити преко 
КЈП „Градски Водовод“ Прокупље, на терет извршеника. 
 

Члан 10 
 
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Одељење за урбанизам. 
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши грађевински и комунални инспектор и 
инспектор за саобраћај и путеве, у оквиру својих надлежности. 
Члан 11 
 
За непоштовање обавеза утврђених чланом 8. ове одлуке, казниће се за прекршај: 
1. правно лице, власник објекта и извођач радова на уклањању, новчаном казном у износу од 50.000,00 
динара до 1.000.000,00 динара; 
2. физичко лице, власник објекта и извођач радова на уклањању, новчаном казном у износу од 2.500,00 
динара до 75.000,00 динара; 
3. предузетник, власник објекта и извођач радова на уклањању, новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара до 250.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, које је власник објекта, 
односно извођач радова на уклањању објекта, новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 
динара. 
 
 
 

Члан 12 
 
Мандатна казна за правно лице, власника објекта и извођача радова на уклањању и за предузетника, 
власника објекта и извођача радова на уклањању, за прекршај из члана 8. ове одлуке износи 20.000,00 
динара. 
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Мандатна казна за физичко лице, власника објекта и извођача радова на уклањању и за одговорно лице у 
правном лицу, власника објекта и извођача радова на уклањању, за прекршај из члана 8. ове одлуке износи 
5.000,00 динара. 
 

Члан 13 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Прокупље". 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 
                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                   Радослав Михаловић с.р. 
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9 
На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 

64/2010 – одлука УС и 24/2011) и чл. 32. ст. 1. тач. 6. Статута општине Прокупље (,,Сл. лист општине 
Прокупље,, бр. 7/08), Скупштина Општине Прокупље, на седници одржаној дана  05.11.2013. године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

'' ПРИВРЕДНА ЗОНА''   
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације ''Привредна зона'', у Прокупљу.  
 

Члан 2. 
 

 Циљ доношења ове Одлуке је стварање планских и урбанистичких услова за изградњу Привредне 
зоне, а све у складу са Просторним планом општине Прокупље, да би се створили услови за производњу и 
пословне активности мањег или већег обима уз задовољавање услова заштите животне средине, како би 
били конкурентни за потенцијалне инвеститоре.    
 

Члан 3. 
 

 План детаљне регулације обухвата катастарске парцеле број 4154, 4367 КО Прокупље и 
катастарске парцеле број 5582/7, 5688 КО Доња Трнава.  
 Укупна површина у граници захвата Плана детаљне регулације је 222.260m2. 
Границе захвата плана су прелиминарне и биће ближе одређене Концептом плана.  За потребе израде 
приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину. 

 
 

Члан 4. 
 

  Садржај Плана детаљне регулације ''Привредна зона'', је ближе одређен чл.28. Закона о планирању 
и изградњи("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011).   
 

Члан 5. 
 
 За носиоца израде Плана детаљне регулације ''Привредна зона'', у Прокупљу, одређује се Општинска 
управа општине Прокупље а стручне послове на изради плана обавиће правно лице које испуњава услове 
из Закона о јавним набавкама и Закона о планирању и изградњи. 
 

 
 
 

Члан 6. 
 Рок за израду Плана детаљне регулације ''Привредна зона'' у Прокупљу је 120 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке. 
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Члан 7. 
 

 Средства за израду Плана детаљне регулације ''Привредна зона'', у Прокупљу  биће уређена буџетом 
СО Прокупље.  
 

Члан 8. 
 

 План детаљне регулације ''Привредна зона'', у Прокупљу се излаже на јавни увид у просторијама ЈП 
за урбанизам и уређење општине Прокупље, а време и место одржавања јавног увида ће бити оглашено у 
средствима јавног информисања. 
 

Члан 9. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине 
Прокупље,,. 
   
 Бр . 06-51/2013-02 
 Дана 05.11.2013. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
Скупштине општине 
Радослав Михајловић с.р. 
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10 
На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3.,4. и 7. и члана 11. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013), члана 36.  Закона  о изменама и допунама Закона о порезима 
на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 47/2013), члана 7. и 8. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ( „ Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и  члана 32. 
ст. 1. тачка 14. Статута општине Прокупље (,, Сл.лист Општине Прокупље, бр.7/08 ) Скупштина општине 
Прокупље, на седници одржаној дана 5.11. 2013. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Прокупље и то: 
стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника који не води 
пословне књиге; зоне, са назнаком зоне које се сматра најопремљенијом на територији општине Прокупље; 
коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води 
пословне књиге у случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину; стопа амортизације на 
вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који не води пословне књиге.  

Члан 2. 

      Стопе пореза на имовину у општини Прокупље износе: 

1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге  - 0,4%. 

2. На права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге  - 0,20%. 

3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту: 

        НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ                       ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА 

(1) до 10.000.000 динара                                                 0,40% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара       порез из подтачке(1) + до 0,6% на  

                                                               износ преко 10.000.000 динара   

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара        порез из подтачке(2) + до 1,0% 

                                                                          износ преко 25.000.000 динара 

(4) преко 50.000.000 динара                           порез из подтачке (3) + до 2,0% на  
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                                                                          износ преко  50.000.000 динара.   

Члан 3. 

 За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности као елемента 
за утврђивање основице пореза на имовину, територију општине Прокупље чине 4 зоне, опредељене према 
комуналној опремљености из члана 6. став 3. Закона о порезима на имовину и то: 

 1.  I зона , обухвата ул. Југ Богданову од пресека са улицом Кнез Михајловом до пресека са улицом 
Косте Војиновића, Трг Топличких јунака, ту се убрајају и све парцеле и објекти који имају излаз (преко 
службених пролаза и пасажа), на ул. Југ Богданову, Ратка Павловића до пресека са Велићким потоком, 
обухвата подручје ужег градског језгра, а које је дефинисано следећим границама-улицама: ул. Ратка 
Павловића од Велићког потока до Стражавачког потока и Вука Караџића од Стражавачког потока до ул. 
Појатске, са јужне стране 9.Октобар, Таткова, са источне стране Танаска Рајића, са северне стране Генерала 
Тренијеа, Страхињића Бана, део Војводе Мишића, Краљевића Марка и део Бошка Југовића (изнад пијаце).  
 Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на поменуте улице. 
 
 3.  II зона   обухвата подручје ширег градског језгра, а које је дефинисано следећим границама: са 
јужне и југоисточне стране левом страном реке Топлице и то од бетонског моста (према ФОМ-у), до новог 
бетонског моста (код ,,Стакларе,,), са источне и југоисточне стране Стражавачким потоком од уливања у 
реку Топлицу (код ,,Стакларе,,) до Стражавачког гробља. Затим улицама: Видовданском, Филипа Кљајића, 
делом Арсенија Чарнојевића и Милена Јовановића до пресека са ул. Косанчић Ивана, затим северним 
краком ул. Косанчић Ивана до ул. С.Радосављевић, којом се наставља до ул. Станка Пауновића, којом се 
наставља до улице Милоша Обилића (њен завршетак код трафостанице у ,,Новом насељу,,), којом  се 
спушта до улице Драгољуба Радосављевића до пресека са ул. 21. Српске Дивизије, којом се наставља до 
њеног краја у ,,Боровњаку,, (напомена: у II зони припадају сви објекти-парцеле изнад улица М. Обилића, Д. 
Радосављевића, и 21. Српске Дивизије, а према ,,Боровњаку,,), затим ул. Виноградарска, и на крају делом 
ул. Бате Стефановића, краком који се спушта до ул. Косте Војиновића, односно бетонског моста код 
,,ФОМ-а,,.      
 
 4.  III зона  обухвата читаво подручје између II зоне и границе градског грађевинског реона. 
 5.  IV зона    обухвата сеоска подручија. 
 
                                            Члан 4. 
У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде пословне књиге  у 
складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге за потребе 
утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене одговарајућих непокретности на територији 
општине Прокупље множи са коефицијентом у зони у којој се она налази, а који износи :  

1) 1,00 - за непокретности у првој зони- најопремљенијој зони, 

2) 0,80 - за непокретности у  другој зони, 

3) 0.60 - за непокретности у трећој зони 

4) 0,40 - за непокретности у сеоском подручју.  

 
Члан 5. 

 Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника који не води 
пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у општини Прокупље износи 1% 
годишње применом пропорционалне методе, а највише  40%, почев од истека сваке календарске године у 
односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта.  
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Члан 6. 

  Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Прокупље“, а  после ступања на снагу, објавиће 
се  и на Интернет порталу општине Прокупље – www.prokuplje.org.rs                                                                             
 

Члан 7. 
  Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Прокупље, Одељење локалне пореске 
администрације.  
                                                          

Члан 8. 
   Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Прокупље”, а 
примењује се од 1. јануара 2014. године. 
 
 
                                                             
 Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
                    ПРЕДСЕДНИК  
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                         Радослав Михајловић с.р. 
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На основу члана 7. и члана 11-18. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник 
Републике Србије,, бр. 62/06, 47/11, 93/2012), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Србије,, бр.129/07) и члана 32. став 1. тачке 14. Статута Општине 
Прокупље (,,Службени лист Општине Прокупље, бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 
одржаној 5.11.2013.године, донела је: 
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

 О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о локалним комуналним таксама ( "Сл.лист Општине Прокупље” бр.17/12 ) у тарифном делу,
Тарифни број 4. мења се и гласи: 

 
 

  Тарифни  број 4. 
 

                                                                                                                                               у динарима 
За истицање фирме на пословним просторијама осим истицања назива државних органа,  
органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, плаћа се годишње. 
1. Банкарства, осигурања имовине и лица 414.360,00
 Производње и трговине нафтом и дериватима нафте 414.360,00
 Производње и трговине на велико дуванским 

производима 414.360,00

 Производње цемента 414.360,00
 Поштанских, мобилних и телефонских услуга, 414.360,00
 Електропривреда 414.360,00
 Казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга ноћних барова 414.360,00

2. Велика правна лица 124.308,00
3. Средња правна лица 82.872,00
4. Мала правна лица и предузетници – преко 50.000.000,00 

динара 82.872,00

 
Напомена:  
   

 1. Комунална такса из овог Тарифног броја плаћа се за сваку истакнуту фирму односно назив, без 
обзира где је истакнут и у ком облику. 
 2. Ако се на једном месту налази више истакнутих фирми или назива истог облика комунална такса 
се плаћа само за једну фирму односно назив. 
 3. Фирмом у смислу овог Тарифног броја сматра се сваки назив или име које упућује на то да правна 
лица односно физичка лица самостално обављају  делатност личним радом обављају одређене делатности 
или занимање. 
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 4. Комунална такса за истакнуту фирму, односно назив  плаћа се у годишњем износу. Таксу је 
обвезник  дужан да поднесе у року од 15 дана по истицању фирме, односно назива.  

5. Комуналну таксу по овом Тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење локалне пореске 
администрације општине Прокупље.   
 6. Правна лица и предузетници и друге установе и пословне и радне јединице за истицање фирми 
односно назива плаћају комуналну таксу према својој основној делатности. 
 7. У случају сумње којој делатности припада обвезник комуналне таксе примењиваће се Одлука о 
јединственој  класификацији делатности. 
 8. Таксу из овог Тарифног броја не плаћају државни органи  и  организације, органи и организације 
Општине, јавне установе, политичке и друштвене организације и удружења грађана. 
            9. Комуналну таксу из овог Тарифног броја плаћају правна лица и предузетници за истакнуту фирму 
на више пословних објеката на територији општине Прокупље у износу од 30 % од износа који је утврђен у 
Тарифном броју 4.  

10. Комуналну таксу из овог Тарифног броја умањити за  50 % правним лицима и предузетницима 
чија се седишта налазе на сеоском подручју општине Прокупље. 
            11. Право на смањење новчаног износа Комуналне таксе утврђује се решењем надлежног 
општинског пореског органа ( Одељења за локалну пореску администрацију ) у складу са Законом.  

12. Сва правна лица и предузетници уписани у регистар Агенције за привредне регистре који 
обављају делатност на територији општине Прокупље, а обвезници су комуналне таксе за истицање фирме 
на пословном простору  дужни су да најкасније до 31. марта текуће године доставе доказ о висини 
годишњег прихода  у претходној години као и доказ о разврставању у средња или велика правна лица ако је 
било промене у статусу, односно у року од 15 дана по истицању фирме, односно назива. 

13. Ако мало правно лице и предузетник благовремено не поднесе пријаву као и доказ о висини 
прихода у претходној години или ако не достави доказ о разврставању у средња или велика правна лица 
под условом да је било тих промена, казниће се за прекршај новчном казном: 

1. правно лице – од 50.000 до 500.000 динара, 
2. физичко лице и одговорно лице у правном лицу – од 5.000 до 25.000 динара. 

Обавеза плаћања комуналне таксе из тарифног броја 4. престаје са даном брисања 
 
 

 
Члан 2. 

 Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Прокупље”, а примењује се од 1. јануара 2013. године. 
 
 
 
 
 

Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

                    ПРЕДСЕДНИК  
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                       Радослав Михајловић с.р. 
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12 
На основу чл. 3. и 4. Закона о јавним службама (,,Сл. гласник РС'' бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) чл. 
32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и чл. 32. Статута Општине Прокупље (,,Сл. 
лист општине Прокупље'' бр. 7/08) Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној 05.11.2013. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О измени Одлуке о оснивању Радничког универзитета у Прокупљу 

 
 
 

Члан 1 
 

 У Одлуци о оснивању Радничког универзитета у Проккупљу (,,Сл. гласник  РС'' бр. 3/97 и Сл. лист 
општине Прокупље'' бр. 3/07) члану 7. став 2. мења се и гласи: 
 Финансирање делатности Радничког универзитета у Прокупљу врши се: 
 
 1. из буџета општине 
 2. непосредно од корисника услуга 
 3. од донатора 
 4. продајом производа и услуга 
 5. из других извора у складу са Законом. 
 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. листу Општине Прокупље. 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу 05.11.2013, године, 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 
 
 

                                                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                  Радослав Михајловић с.р. 
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13 
На основу члана 50. Закона о о јавним предузећима (,,Службени гласник РС,, бр. 119/12), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС'' бр. 129/07) члана 32. Статута 
општине Прокупље (,,Службени лист општине Прокупље,, бр. 7/08), Скупштина општине 
Прокупље на седници одржаној 05.11.2013. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О давању сагласности на Одлуку о измени Плана и Програма пословања ЈКП 
,,Тржница'' Прокупље за 2013. годину 

 
 

 I  Даје се сагласност на Одлуку о измени Плана и Програма пословања ЈКП 
,,Тржнице'' Прокупље за 2013. годину, коју је донео Надзорни одбор дана 19.09.2013. 
године, број: 1541, како је дато у тескту материјала. 
 
 II  Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 III  Решење објавити у службеном листу општине Прокупље. 
 
 Решење доставити: ЈКП ,,Тржнице'' Одељењу за привреду и финансије и Архиви СО-е 
Прокупље. 
 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013. године 
СЛУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Радослав Михајловић с.р. 
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14 
На основу члана 60. Закона о о јавним предузећима (,,Службени гласник РС,, бр. 119/12) и 
члана 32. Статута општине Прокупље (,,Службени лист општине Прокупље,, бр. 7/08) 
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 05.11.2013. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама услуга одржавања зелених 
површина, услуга паркинг сервиса, зимског одржавања и осталих услуга ЈКП 

,,Чистоћа'' Прокупље  
 
 

 I  Даје се сагласност на Одлуку о измени Одлуке о ценама услуга одржавања зелених 
површина, услуга паркинг сервиса, зимског одржавања и осталих услуга ЈКП ,,Чистоћа'' 
Прокупље, коју је донео Надзорни одбор дана 30.09.2013. године, број: 1704, како је дато у 
тексту материјала.   
 
 II  Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 III  Решење објавити у службеном листу општине Прокупље. 
 
 Решење доставити: ЈКП ,,Чистоћа'' Одељењу за привреду и финансије и Архиви СО-е 
Прокупље. 
 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013. године 
СЛУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Радослав Михајловић с.р. 
 
  
 
 
 
 

 



06. новебар 2013      Службени лист Општине Прокупље             Број: 14         страна  108 
 

15 
На основу члана 50. Закона о о јавним предузећима (,,Службени гласник РС,, бр. 119/12) и 
члана 32. Статута општине Прокупље (,,Службени лист општине Прокупље,, бр. 7/08) 
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 05.11.2013. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана и Програма пословања 
ЈКП ,,Чистоћа'' Прокупље 

 
 

 I  Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Плана и Програма пословања 
ЈКП''Чистоћа'' Прокупље коју је донео Надзорни одбор дана 15.10.2013. године, број: 1849, 
како је дато у тексту материјала.   
 
 II  Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 III  Решење објавити у службеном листу општине Прокупље. 
 
 Решење доставити: ЈКП ,,Чистоћа'' Одељењу за привреду и финансије и Архиви СО-е 
Прокупље. 
 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013. године 
СЛУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Радослав Михајловић с.р. 
 
 
  
 
 

 
 



06. новебар 2013      Службени лист Општине Прокупље             Број: 14         страна  109 
 

16 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Статута Општине Прокупље (,,Сл.лист Општине Прокупље ,, бр. 

7/08) и члана 2. ст.2. Одлуке о грађевинском земљишту (Сл. лист општине Прокупље бр.14/2013), 
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана  05.11.2013.године донела је  

 
ПРОГРАМ  

ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим програмом утврђују се локације – места, услови, њихов број и величина, на непокретностима 

(градско грађевинско земљиште односно пословни простор) у јавној својини Општине Прокупље које се 
издају у закуп. 

 
Члан 2. 
 

Давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини врши се сагласно Одлуци о грађевинском 
земљишту и на начин утврђен Одлуком о отуђењу и давању у закуп граћевинског земљишта. 

 
 

 
I  ЛОКАЦИЈЕ  ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  МАЊИХ  МОНТАЖНИХ 

 ОБЈЕКАТА (КИОСЦИ): 
 
Члан 3. 
 

Земљиште за постављање мањих монтажних објеката, даје се у закуп јавним надметањем по 
поступку, условима и на начин давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
прописаним   Одлуком поступку отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. 

 Земљиште из предходног члана даје се у закуп   , најдуже на период од пет година. 

 Изузетно , уговор о закупу изграђеног грађевинског земљишта се може продужити без спровођења 
поступка лицитације уколико се утврди да је закупац редовно измиривао обавезу плаћања закупнине на 
тромесечном пресеку. 

Члан 4. 
 

Овим програмом одређују се следеће локације односно објекти за давање у закуп:  
 

Ул. 21. Српске дивизије 
 

ЛОКАЦИЈА 1 – на делу кат.пар.бр. 4141 КО Прокупље - град, код Суда –величине 4м². 
ЛОКАЦИЈА 2 – на делу кат.пар.бр. 4141 КО Прокупље - град, код Суда –величине 4м². 
ЛОКАЦИЈА 3 – на делу кат.пар.бр. 4141 КО Прокупље - град, код Суда –величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 4 – на делу кат.пар.бр. 4141 КО Прокупље - град, код Суда –величине 4м².  
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ЛОКАЦИЈА 5 – на делу кат.пар.бр. 4134/1 КО Прокупље - град, - (унутрашње двориште старе робне 
куће) - величине  6м².  

 
 

 
Ул. Бошка Југовића: 

 
ЛОКАЦИЈА 1 – кат.пар.бр.5743 КО Прокупље - град, код Цркве (лок. бр.1) – величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 2 – кат.пар.бр.5743 КО Прокупље - град, код Цркве (лок. бр.2) – величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 3 – кат.пар.бр.3939 КО Прокупље - град, код Зелене пијаце  –величине 4м².  

 
Ул. Југ Богданова 

 
ЛОКАЦИЈА 1 – кат.пар.бр. 5741/2 КО Прокупље - град, Бид зона               величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 2 – кат.пар.бр. 5741/2 КО Прокупље - град, Бид зона - на раскрсници са ул. Хајдук 

Вељковом, величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 3 – кат.пар.бр. 5741/2 КО Прокупље - град,  Бид зона  – величине 4м².   
ЛОКАЦИЈА 4 – кат.пар.бр. 5741/2 КО Прокупље - град,  Бид зона  – величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 5 – кат.пар.бр. 5741/2 КО Прокупље – град, Бид зона  – величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 6 – кат.пар.бр. 5741/2 КО Прокупље - град, код ,,солитера на Царини“  (буре) величине 

4м².  
 
 
 

Ул. Ратка Павловића 
 
 
ЛОКАЦИЈА 1 – кат.пар.бр.2398/1 КО Прокупље - град, преко пута ,,Јадран кафане“ лок. бр.1. – 

величине 6м².  
ЛОКАЦИЈА 2 – кат.пар.бр.2398/1 КО Прокупље - град, преко пута ,,Јадран кафане“ лок. бр.2. – 

величине 6м².  
ЛОКАЦИЈА 3 – кат.пар.бр.2398/1 КО Прокупље - град, преко пута ,,Јадран кафане“ лок. бр.3. – 

величине 5м².  
ЛОКАЦИЈА 4 – кат.пар.бр.2398/1 КО Прокупље - град, преко пута ,,Јадран кафане“ лок. бр.4. – 

величине 6м².  
ЛОКАЦИЈА 5 – кат.пар.бр.2398/1 КО Прокупље - град,  код  ,,градске апотеке“ лок. бр.1. – величине 

4м².  
ЛОКАЦИЈА 6 – кат.пар.бр. 3045/1 КО Прокупље - град,  лок. бр.1 код ,,биоскопа Топлица“ – 

величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 7 – кат.пар.бр. 3045/1 КО Прокупље - град,  лок. бр.2 код ,,биоскопа Топлица“ – 

величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 8 – кат.пар.бр. 1685 КО Прокупље - град,  лок. бр.1 преко пута ,,кафане Лале“ – 

величине 4м².  
ЛОКАЦИЈА 9 –  кат.пар.бр.1685 КО Прокупље - град,  лок. бр.2 преко пута ,,кафане Лале“ – 

величине 4м².  
 

Ул. Василија Ђ. Жарког 
 
ЛОКАЦИЈА 1 – кат.пар.бр.4323/2 КО Прокупље - град,  код аутобуске станице ,,Ласта“ – величине 

6м².  
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ЛОКАЦИЈА 2 – кат.пар.бр. 4323/2 КО Прокупље - град,  код аутобуске станице ,,Ласта“ – величине 
4м².  

ЛОКАЦИЈА 3 – кат.пар.бр.4323/2 КО Прокупље - град,  код аутобуске станице ,,Ласта“ – величине 
4м².  

ЛОКАЦИЈА 4 – кат.пар.бр.4323/2 КО Прокупље - град, код аутобуске станице ,,Ласта“ – величине  
4,50м².  

 
 

Трг топличких јунака 
 
 
ЛОКАЦИЈА 1 –  кат.пар.бр.3089 и 3090 обе КО Прокупље - град,  лок. бр.1 преко пута градске 

апотеке – величине  6м².  
ЛОКАЦИЈА 2 –  кат.пар.бр.3089 и 3090 обе КО Прокупље - град,  лок. бр.2 преко пута градске 

апотеке – величине  6м². 
 
 
 
 
 

 
II  ЛОКАЦИЈЕ НА   ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ НАМЕЊЕНОМ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП: 

 
Члан 5. 
 

 Грађевинско земљиште намењено за издавање у закуп а на којима су изграђени објекти у 
складу са пројектном документацијом ЈП за урбанизам и уређење Општине Прокупље се издаје у 
закуп власницима објекта, без оглашавања. 
 
 Висину закупнине за закуп из горњег става утврђује Скупштина Општине посебном одлуком. 

Члан 6. 
 

Овим програмом одређују се следеће локације односно објекти за давање у закуп:  
 

Ул. Ивана Словенског (лок. код Високе пољопривредне школе) 
 

 ЛОКАЦИЈА 1 – на делу кат.пар.бр.489/3 КО Прокупље - град, објекат величине 32м². 
 ЛОКАЦИЈА 2 – на делу кат.пар.бр.489/3 КО Прокупље - град, објекат величине 16м². 
 ЛОКАЦИЈА 3 – на делу кат.пар.бр. 489/3 КО Прокупље - град, објекат величине 64м². 
 ЛОКАЦИЈА 4 – на делу кат.пар.бр.489/3 КО Прокупље - град, објекат  величине 32м². 
 
 
 
 
 

Ул. Страхињића Бана 
 

ЛОКАЦИЈА 1 – на делу кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 16м². 
ЛОКАЦИЈА 2 – на делу кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 16м². 
ЛОКАЦИЈА 3 – на делу кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 32м². 
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ЛОКАЦИЈА 4 – на делу кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 32м². 
ЛОКАЦИЈА 5 – на делу кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 16м². 
ЛОКАЦИЈА 6 – на делу кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 32м². 
ЛОКАЦИЈА 7 – на делу кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 39м². 
 
 
 
 

Ул. Василија Ђ. Жарка (лок. на кривини код Општине) 
 
ЛОКАЦИЈА 1 – на делу кат.пар.бр. 5746 КО Прокупље - град, објекат величине 32м². 
ЛОКАЦИЈА 2 – на делу кат.пар.бр. 5746 КО Прокупље - град, објекат величине 45м². 
ЛОКАЦИЈА 3 – на делу кат.пар.бр. 5746 КО Прокупље - град, објекат величине 20м². 
ЛОКАЦИЈА 4 – на делу кат.пар.бр.5746 КО Прокупље - град, објекат величине 16м². 
ЛОКАЦИЈА 5 – на делу кат.пар.бр.5746 КО Прокупље - град, објекат величине 32м². 
 

Ул. Василија Ђ. Жарка (лок. код аутобуске станице ,,Ласта“) 
 

ЛОКАЦИЈА 1 – на делу кат.пар.бр.4323/2 КО Прокупље - град, објекат величине 42м². 
 

Ул. Змај Јовина (лок. преко пута школе 9.Октобар) 
 
ЛОКАЦИЈА 1 –  кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 25м². 
ЛОКАЦИЈА 2 – кат.пар.бр. 2878 КО Прокупље - град, објекат величине 40м². 
 

Ул. Вељка Миланковића Вука 
 

ЛОКАЦИЈА 1 – кат.пар.бр.1430 и 1390 обе КО Прокупље - град, (два спојена локала) величине 40 
м². 

ЛОКАЦИЈА  2  –  кат.пар.бр.1430 и 1390 обе КО Прокупље - град, објекат величине 53.90м². 
ЛОКАЦИЈА 3 – део кат.пар.бр.1430 КО Прокупље - град, (лок.бр.1) објекат величине 22м². 
ЛОКАЦИЈА 4 – део кат.пар.бр.1430 КО Прокупље - град, (лок.бр.2) објекат величине 22м². 
ЛОКАЦИЈА 5 – део кат.пар.бр.1430 КО Прокупље - град, објекат           величине 25м². 
ЛОКАЦИЈА 6 – део кат.пар.бр.1430 КО Прокупље - град, објекат              величине 38м². 
 

 
Ул. Вука Караџића 

 
ЛОКАЦИЈА 1 – део кат.пар.бр. 1732  КО Прокупље - град, објекат          величине 100м². 
ЛОКАЦИЈА 2 – на кат.пар.бр. 1707/8 КО Прокупље - град, објекат                    (лок. преко пута ,,Еко 

пумпе“) величине 15м². 
 

Ул. Генерала Тренијеа 
 

ЛОКАЦИЈА 1 – део кат.пар.бр. 1132  КО Прокупље - град, објекат     величине 24м² . 
ЛОКАЦИЈА 2 – део кат.пар.бр. 1132  КО Прокупље - град, објекат             величине 24м² . 
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Ул. Косте Војиновића 
 

ЛОКАЦИЈА 1 – кат.пар.бр. 5739  КО Прокупље - град, објекат                 величине 31м² . 
ЛОКАЦИЈА 2 – кат.пар.бр. 3900  КО Прокупље - град, објекат                  величине 9.35м² . 
ЛОКАЦИЈА 3 – кат.пар.бр. 739 КО Прокупље - град, објекат                      величине 16м². 

 
 

 III  ПОСЛОВНИ ПРОСТОР: 
 

Члан 7. 
 

Пословни простор, се даје у закуп јавним надметањем по поступку, условима и на начин давања у 
закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини прописаним   Одлуком поступку отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. 

   Пословни простор из предходног става даје се у закуп   , најдуже на период од пет година. 

 Изузетно, уговор о закупу изграђеног грађевинског земљишта се може продужити без спровођења 
поступка лицитације уколико се утврди да је закупац редовно измиривао обавезу плаћања закупнине на 
тромесечном пресеку. 

Члан 8. 
 

Овим програмом одређују се следеће локације односно објекти за давање у закуп 
ЛОКАЦИЈА 1 - ул. Југ Богданова бр. 23, на делу кат.пар.бр. 4109 КО Прокупље - град, објекат 

величине 55м². 
ЛОКАЦИЈА 2 - ул. Југ Богданова бр. 25, на делу кат.пар. бр. 4112 КО Прокупље - град, објекат 60м². 

 
 
 
 
 

IV ЛОКАЦИЈЕ ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА ИЗДАТЕ У ЗАКУП 
 

 
Члан 8. 

 
Ул. Југ Богданова   

(плато на царини поред трговине ,,Неца“за продају цвећа) 
 
Градско грађевинско земљиште у јавној својини предвиђено за постављање покретних тезги за 

продају цвећа, величине 2,40 м², локације 1,2,3,4,5. 
Издавање ових локација у закуп врши се јавним надметањем, на годину дана и има сезонски 

карактер. 
 
 

Трг топличких јунака 
        (локација предвиђена за паркирање и изнајмљивање дечијих аутомобила) 
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Градско грађевинско земљиште у јавној својини предвиђено за паркирање и изнајмљивање дечијих 

аутомобила има 4 (четири) локације и то:  
лок. 1. код споменика палим борцима; 
лок. 2. код  код поштанског сандучета; 
лок. 3. испред испред ,,Алфа банке“;  
лок. 4. испред трговине,,РИЧ“; 
 
Издавање ових локација у закуп врши се јавним надметањем, на годину дана и има сезонски 

карактер. 
 

Ул. Косте Војиновића 
 
ЛОКАЦИЈА 1 – кат.пар.бр. 3937 КО Прокупље – град (лок. код дома Синдиката) - градско 

грађевинско земљиште у јавној својини - мини голф терени. 
Издавање ове локације врши се непосредном погодбом до промене намене издавања на период од 5 

година. 
 

Локације за постављање рекламних паноа – билборда 
 
ЛОКАЦИЈА 1 – Трг топличких јунака, (лок. код ,,Нове робне куће“)  
ЛОКАЦИЈА 2 – Ул. Василије Ђ. Жарки, (лок. код ,,аутобуске станице“)  
ЛОКАЦИЈА 3 – Ул. 21. Српске дивизије, (лок. између зграде бившег ,,СДК-а“ и књижаре 

,,Станковић“)  
ЛОКАЦИЈА 4 – Ул. Косте Војиновића,(лок. на ,,Царини“ код велике пијаце)  
 
Издавање ових локација врши се прикупљањем понуда јавним оглашавањем, на период од 5 година. 
 
 
 

Члан 9. 
 

 У свим случајевима издавања локација из члана 8. могућа је примена члана 21. Одлуке о 
грађевинском земљишту. 

 
 

Члан 10. 
 

Како је у горњем члану наведено овим планом  утврђено је 29 локација за постављање мањих 
монтажних објеката - (киоска), 32 локације на неизграђеном грађевинском земљишту, 2 локације за 
пословни простор, 5 (пет) локација предвиђених за постављање покретних тезги за продају цвећа, 4 
(четири) локација предвиђених за паркирање и изнајмљивање дечијих аутомобила, 4 (четири) локација 
предвиђених за постављање рекламних паноа – билборда, као и једна локација предвиђена за мини голф 
терен. 
 
Што укупно износи :  

мањи монтажни објекти – 135.50м² 
локали на  неизграђеном грађевинском земљишту – 999.25м² 
пословни простор – 115м² 
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                                                                               Члан 11. 
 

Ближе дефинисање места постављања, као и услова по локацијама и објектима обавиће се у 
поступку спровођења Програма путем извода из урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и идејног 
решења, а након спроведених поступка давања земљишта у закуп. 
 
 

3. СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА  
 

Члан 12. 
 

Овај програм доставља се на спровођење Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне делатности 
и грађевинарство Општинске управе Општине Прокупље. 
 
 
 
 
 

4. ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Прокупље''. 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ  

                                                                  
                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                            Радослав Михајловић с.р. 
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17 
На основу чл. 12. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС'' бр.119/12) чл. 26. Статута Јп 
Диурекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље и чл. 32. Статута Општине 
Прокупље (,,Службени лист општине Прокупље'' бр. 7/2008) Скупштина општине Прокупље на седници 
одржаној 05.11.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

o измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и 
стамбене послове општине Прокупље 

 
 
 

I.Мења се Решење о именовању Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене 
послове бр. 06-25/2013-02 од 20.05.2013. године, тако што се у ставу II разрешава члан надзорног 
одбора из реда запослених Милорад Динић, а именује се Братислав Стајковић дипл. инж. 
електронике ЈМБГ: 0402965733524. 

 
II.У осталом делу Решење о именовању Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и 
стамбене послове бр. 06-25/2013-02 од 20.05.2013. године остаје непромењено. 
 
III.  Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
IV. Решење објавити у Службеном листу општине Прокупље. 
 
 
 

Број: 06-51  /2013-02 
У Прокупљу,  05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
 
                                                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                       Радослав Михајловић с.р. 
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18 
На основу члана 32. тачка 10. Статута Општине Прокупље ( „Службени лист 

Општине Прокупље“ бр. 7/08.) и члана 21. и 22. Статута Основне школе за образовање 
одраслих у Прокупљу, Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана  
05.11.2013. године,  донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ПРОКУПЉУ 
 

 
 

I. Овим решењем мења се Решење о именовању чланова школског одбора Основне 
школе за образовање одраслих у Прокупљу број 06-34/2012-02 од 12.10.2012. године 
тако што се у ставу 1. тачка 4. из реда представника локалне самоуправе разрешава  
Милан Стојановић, због поднете оставке. 
 
II.У осталом делу Решење број 06-34/2012-02 од 12.10.2012. године остаје непромењено. 

 
III. Решење ступа на снагу даном доношења. 
  
IV. Решење објавити у Службеном листу општине Прокупље. 
 
 

Број: 06-  51/2013-02 
У Прокупљу,  05.11.2013. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ   
 
 
 

 
                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Радослав Михајловић с.р. 
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19 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ, на основу члана 29. Закона о јавним предузећим 

(„Службени гласник РС“, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
јавних предузећ чији је оснивач општина Прокупље број 06-44/2013-02 од 08.10.2013. (Службени лист 
општине Прокупље 13/2013), оглашава 
  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ЧИСТОЋА“ ПРОКУПЉЕ 

 
I Подаци о јавном предузећу:  
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће “Чистоћа“ Прокупље. 
Седиште предузећа је у Прокупљу, улица Василија Ђуровића Жарког број 2.  
ПИБ: 103946628 
Матични број: 20058552  Претежна шифра делатности је 38.11 - Услуге уређења и одржавања околине.  
II Функција за коју се врши избор: 
Директор Јавног предузећа „Чистоћа“ Прокупље.  
Услови за именовање прописани су одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 

61/05 и 54/09) као и: 
-     да је пунолетно и пословно способно 
- да има стечено високо образовање другог или трећег степена, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године 
- да има најмање три године искуства на руководећим положајима 
- да има организационе способности за обављање функције из домена делатности јавног предузећа 
- да је на ранијим руководећим радним местима показао позитивне резултате у раду и руковођењу. 

         андат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Прокупље. М 
III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријаве. 
Рок за подношење пријава je 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 

авног конкурса „Службеном гласнику Републике Србије”. ј 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

податке образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 
савршавању и податке посебним областима знања. у 

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 

уверење општој здравственој способности; доказ о високој стручној спреми; исправе којима се доказује 
радно искуство 3 године у струци; радна књижица; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
иректора; програм развоја и повећања добити Јавног предузећа. д 

Сви докази прилажу се у оригиналу или оверена фотокопија у општини или суду.  
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:  
Комисији за именовање директора Јавних предузећа, на адресу Општинска управа општине 

Прокупље, улица Таткова број 2, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа 
„Чистоћа“ Прокупље“ или лично преко писарнице органа Управе. 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Зора Алексић, телефон 027/329-370.  
VII НАПОМЕНЕ:  
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће 

акључком одбацити з 
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Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора коју је образовала Скупштина општине 
Прокупље. 
 
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на 
друг одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кaндидате. 
 
VIII Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у 
документацији Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прокупље. 
 
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Чистоћа“ Прокупље објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, дневним новинама које се дистрибуирају на територији републике Србије, 
као и на интернет страници општине Прокупље. 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                        Радослав Михајловић с.р. 

о 
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20 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ, на основу члана 29. Закона о јавним предузећим 

(„Службени гласник РС“, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина Прокупље број 06-44/2013-02 од 08.10.2013. (Службени лист 
општине Прокупље 13/2013), оглашава 
  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
I Подаци о јавном предузећу:  
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Дирекција за изградњу, 
урбанизам и стамбене послове општине Прокупље. Седиште предузећа је у Прокупљу, 
улица Ратка Павловића број 2.  
ПИБ: 100414446 
Матични број: 07227388 Претежна шифра делатности је 81.10 - Услуге одржавања објеката.  
II Функција за коју се врши избор: 
Директор Јавног предузећа за урбанизам и уређење општине Прокупље.  
Услови за именовање прописани су одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 

61/05 и 54/09) као и: 
- да има правни, економски или технички факултет  
- да има радно искуство најмање 3 године у струци 
- да није осуђиван или под истрагом  због кривичног дела које га чине неподобним за рад. 
  Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Прокупље.  

III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријаве. 
Рок за подношење пријава je 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 

авног конкурса „Службеном гласнику Републике Србије”. ј 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

податке образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио дo подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 
савршавању и податке посебним областима знања. у 

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 

уверење општој здравственој способности; доказ о стручној спреми (Правни, економски или технички 
факултет); исправе којима се доказује радно искуство 3 године у струци; радна књижица; доказ да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
ини неподобним за обављање послова директора; програм развоја и повећања добити Јавног предузећа. ч 

Сви докази прилажу се у оригиналу или оверена фотокопија у општини или суду.  
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:  
Комисији за именовање директора јавних предузећа , на адресу Општинска управа општине 

Прокупље, улица Таткова број 2, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље “ или лично преко писарнице 
органа Управе. 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Зора Алексић, телефон 027/329-370.  
VII НАПОМЕНЕ: 
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Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће 
закључком одбацити 
 
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора коју је образовала Скупштина општине 
Прокупље. 
 
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на 
друг одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кaндидате. 
 
            VIII Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у 
документацији Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прокупље. 
 
Јавни конкурс за именовање директора Jавног предузeћа Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене 
послове општине Прокупље објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама 
које се дистрибуирају на територији републике Србије, као и на интернет страници општине Прокупље. 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 

                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                              Радослав Михајловић с.р. 
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21 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ, на основу члана 29. Закона о јавним предузећим 

(„Службени гласник РС“, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
јавних предузећ чији је оснивач општина Прокупље број 06-44/2013-02 од 08.10.2013. (Службени лист 
општине Прокупље 13/2013) оглашава                                                                                                                                 
  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКИ ВОДОВОД“ ПРОКУПЉЕ 

 
I Подаци о јавном предузећу:  
Предузеће послује под пословним именом: Комунално јавно предузеће „Градски 
Водовод“ Прокупље. Седиште предузећа је у Прокупљу, улица Василија Ђуровића 
Жарког број 56.  
ПИБ: 100952421 
Матични број: 442350  Претежна шифра делатности је 36.00 - Сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде.  
II Функција за коју се врши избор: 
Директор Комуналног јавног предузећа „Градски Водовод“ Прокупље.  
Услови за именовање прописани су одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 

61/05 и 54/09) као и :  
- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
- да има најмање 6 месеци радног искуства на руководећим пословима 
- да има најмање 6 месеци радног искуства из области за чије обављање је основано Јавно 

предузеће 
- да поседује организаторске способности и знања из области организације рада и менаџмента, 

управљања људским ресурсима и односа са јавношћу уз познавање енлеског језика минимално 
на нивоу комуникације 

- да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја 
- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност 

Јавног предузећа.  
 Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Прокупље.  

III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријаве. 
Рок за подношење пријава je 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 

авног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. ј 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 
савршавању и податке о посебним областима знања. у 

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 

уверење општој здравственој способности; доказ о стручној спреми; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци; радна књижица; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора; 
рограм развоја и повећања добити Јавног предузећа. п 

Сви докази прилажу се у оригиналу или оверена фотокопија у општини или суду.  
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 
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Комисији за именовање директора Јавних предузећа, на адресу Општинска управа општине Прокупље, 
улица Таткова број 2, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Комуналног јавног предузећа 
„Градски Водовод“ Прокупље “ или лично преко писарнице органа Управе. 
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Зора Алексић, телефон 027/329-370.  
VII НАПОМЕНЕ: 
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће 
закључком одбацити 
 
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора коју је образовала Скупштина општине 
Прокупље. 
 
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на 
други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кaндидате. 
VIII Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у 
документацији Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прокупље. 
 
Јавни конкурс за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Градски Водовод“ Прокупље 
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама које се дистрибуирају на 
територији републике Србије, као и на интернет страници општине Прокупље. 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                            Радослав Михајловић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ, на основу члана 29. Закона о јавним предузећим 

(„Службени гласник РС“, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
јавних предузећ чији је оснивач општина Прокупље број 06-44/2013-02 од 08.10.2013. (Службени лист 
општине Прокупље 13/2013), оглашава 
  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
I Подаци о јавном предузећу:  
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за урбанизам и уређење 
општине Прокупље. Седиште предузећа је у Прокупљу, улица Ратка Павловића број 2.  
ПИБ: 108086042 
Матични број: 20928972 Претежна шифра делатности је 71.11 - Архитектонска делатност.  
II Функција за коју се врши избор: 
Директор Јавног предузећа за урбанизам и уређење општине Прокупље.  
Услови за именовање прописани су одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 

61/05 и 54/09) као и : 
-     да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
-     да има правни, економски или технички факултет  
- да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је основано јавно 

предузеће или најмање 3 године на руководећим положајима 
- да није члан органаполитичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 

органу политичке странке 
- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности 
-     да лицу  није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 

делатност Јавног предузећа 
  Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Прокупље.  

III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријаве. 
Рок за подношење пријава je 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 

авног конкурса „Службеном гласнику Републике Србије”. ј 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

податке образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 
савршавању и податке посебним областима знања. у 

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 

уверење општој здравственој способности; доказ о стручној спреми; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци; радна књижица; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора; 
рограм развоја и повећања добити Јавног предузећа. п 

Сви докази прилажу се у оригиналу или оверена фотокопија у општини или суду.  
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:  
Комисији за именовање директора Јавних предузећа, на адресу Општинска управа општине 

Прокупље, улица Таткова број 2, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа 
за урбанизам и уређење општине Прокупље“ или лично преко писарнице органа Управе. 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Зора Алексић, телефон 027/329-370.  
VII НАПОМЕНЕ:  
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Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће 
закључком одбацити 
 
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора коју је образовала Скупштина општине 
Прокупље. 
 
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на 
друг одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кaндидате. 
VIII Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у 
документацији Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прокупље. 
 
Јавни конкурс за именовање директора Jавног предузећа за урбанизам и уређење општине Прокупље 
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама које се дистрибуирају на 
територији републике Србије, као и на интернет страници општине Прокупље. 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                             Радослав Михаловић с.р. 
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23 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ, на основу члана 29. Закона о јавним предузећим („Службени 
гласник РС“, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних 
предузећ чији је оснивач општина Прокупље број 06-44/2013-02 од 08.10.2013. (Службени лист општине 
Прокупље 13/2013), оглашава 
  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦЕ“ ПРОКУПЉЕ 

 
I Подаци о јавном предузећу:  
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће Тржнице 
Прокупље. Седиште предузећа је у Прокупљу, улица 9. октобар бб.  
ПИБ: 103946610 
Матични број: 20058536 Претежна шифра делатности је 47.89 - Трговина на мало осталом робом на 
тезгама и пијацама.  
II Функција за коју се врши избор: 
Директор Јавног комуналног предузећа „Тржнице“ Прокупље.  
Услови за именовање прописани су одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 

61/05 и 54/09) као и: 
- да има најмање високу школску спрему  
- да има најмање 3 године радног искуства у струци на руководећим пословима 
- да има  организаторске способности, неопходне за обављање пословодне функције 
- да је на ранијим руководећим радним местима показао позитвне резултате у руковођењу  
- да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја 
-      да није осуђиван за кривична дела против привреде или службене дужности. 
  Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Прокупље.  

III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријаве. 
Рок за подношење пријава je 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 

авног конкурса „Службеном гласнику Републике Србије”. ј 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 
савршавању и податке посебним областима знања. у 

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 

уверење општој здравственој способности; доказ о високој стручној спреми; исправе којима се доказује 
радно искуство 3 године у струци; радна књижица; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
иректора; програм развоја и повећања добити Јавног предузећа. д 

Сви докази прилажу се у оригиналу или оверена фотокопија у општини или суду.  
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:  
Комисији за именовање директора јавних предузећа, на адресу Општинска управа општине 

Прокупље, улица Таткова број 2, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Јавног 
комуналног  предузећа „Тржнице“  Прокупље“ или лично преко писарнице органа Управе. 
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Зора Алексић, телефон 027/329-370.  
VII НАПОМЕНЕ: 
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Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће 
закључком одбацити 
 
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора коју је образовала Скупштина општине 
Прокупље. 
 
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на 
други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кaндидате. 
           VIII Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у 
документацији Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прокупље. 
 
Јавни конкурс за именовање директора Jавног комуналног предузећа „Тржнице“ Прокупље објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама које се дистрибуирају на територији 
републике Србије, као и на интернет страници општине Прокупље. 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                  Радослав Михаловић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ, на основу члана 29. Закона о јавним предузећим 
(„Службени гласник РС“, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
јавних предузећ чији је оснивач општина Прокупље број 06-44/2013-02 од 08.10.2013. (Службени лист 
опшштине Прокупље број 13/2013), оглашава 
  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 
I Подаци о јавном предузећу:  
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за заштиту и унапређење 
животне средине на територији општине Прокупље. Седиште предузећа је у Прокупљу, 
улица Василија Ђуровића Жарког број 56 -2.  
ПИБ: 107492790 
Матични број: 20814276 Претежна шифра делатности је 84.12 - Уређивање делатности субјеката који 
пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим 
обавезног социјалног осигурања.  
II Функција за коју се врши избор: 
Директор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији општине 
Прокупље. 
Услови за именовање прописани су одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 

61/05 и 54/09) као и : 
- да има најмање вишу или високу школску спрему  
- да има најмање три године радног искуства у струци, на руководећим пословима 
- да има организаторске способности неопходне за обављање пословодне функције 
- да је на ранијим руководећим местима показало позитивне резултате у руковођењу. 
. Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Прокупље.  

III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријаве. 
Рок за подношење пријава je 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 

авног конкурса „Службеном гласнику Републике Србије”. ј 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 
савршавању и податке о посебним областима знања. у 

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 

уверење општој здравственој способности; доказ о високој стручној спреми; исправе којима се доказује 
радно искуство 3 године у струци; радна књижица; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
иректора; програм развоја и повећања добити Јавног предузећа. д 

Сви докази прилажу се у оригиналу или оверена фотокопија у општини или суду.  
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:  
Комисији за именовање директора Јавних предузећа, на адресу Општинска управа општине 

Прокупље, улица Таткова број 2, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа 
за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље “ или лично преко 
писарнице органа Управе. 
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VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Зора Алексић, телефон 027/329-370.  
VIII НАПОМЕНЕ:  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће 
закључком одбацити 
 
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора коју је образовала Скупштина општине 
Прокупље. 
 
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на 
други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кaндидате. 
VIII Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у 
документацији Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Прокупље. 
 
Јавни конкурс за именовање директора Комуналног јавног предузећа „Градски Водовод“ Прокупље 
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама које се дистрибуирају на 
територији републике Србије, као и на интернет страници општине Прокупље. 
 
Број: 06-51/2013-02 
У Прокупљу, 05.11.2013.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                  Радослав Михаловић с.р. 
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС “ број 129/07) и 
члана 66. став 2. Статута Општине Прокупље („Сл. лист општине Прокупље“ број 7/2008), Општинско веће 
општине Прокупље, на седници одржаној дана  25.10.2013. године донело је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Прокупље 
 
 
 
I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Прокупље, број  од 110-30/2013-01 од 22.10.2013. године,  који је донео 
Начелник Општинске управе општине Прокупље. 
 

         II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
Решење објавити у Службеном листу општине Прокупље. 

 
 
 
 
 
 

Република Србија 
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-48/13-02 
У Прокупљу,  25.10.2013.године 
 
              П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
          
                         Др Љубиша Ђурковић с.р. 
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