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С У Р Д У Л И Ц А
348. 

 На основу члана 32., став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број  

129/07 и 83/2014), члана 77. и 78. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“ , 

54/2009, 73/2010, 101/2010 , 101/2011 , 93/2012, 

62/2013., 63/2013 - испр , 108/2013  142/2014 , 

68/2015 – др.закон,  103/2015 и 99/2016 ) и члана 36. 

став 1. тачка 2. Статута општине Сурдулица 

(„Службени гласник Пчињског округа“, бр. 25/08 и “ 

Службени гласник града Врања”, бр. 16/11) 

Скупштина општине Сурдулица, на седници 

одржаној дана 07.06.2017.год., донела је 

  

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА 

ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 Остварени текући приходи и примања и 

извршени текући расходи и издаци  буџета општине 

Сурдулица у 2016. години износе у хиљадама 

динара: 

I Укупно остварени текући приходи, 

примања.....................................699.658 

II Укупно извршени текући расходи и 

издаци.....................................................710.418 

III Разлика укупних прихода и примања  и 

укупних расхода и  издатака............................10.760 

 

Члан 2. 

 У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. 

године ( Образац 1) утврђена је укупна актива у 

износу од 5.340.305 хиљада динара и укупна пасива 

у износу од 5.340.305 хиљада динара. 

 

Члан 3. 

 У Билансу прихода и расхода у периоду од 

01. јануара до 31. децембра 2016. године ( Образац 2 

) утврђен је буџетски дефицит на нивоу свих извора 

финансирања : 

 

 

1.Укупно остварени приходи и примања остварена по основу продаје 

нефинансијске имовине 

699.658 

2.Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 710.418 

3.   Буџетски дефицит (ред.бр.1 – ред.бр.2) 10.760 

Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит 

  

 

 - део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

54.514 

- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку  

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 15 
В Р А Њ Е 

Понедељак,19.јун.2017.године. 
 

Излази по потреби. 
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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нефинансијске имовине 

- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године 

37.218 

- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из 

кредита 

46.966 

- износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака 

текуће године 

6.666 

- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавеза по кредитима 

49.271 

- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за набавку финансијске имовине 

 

 

Члан 4. 

 Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: 

 

ОПИС Економска 

класификација 

Планирано Остварено/ 

Извршено 

1 2  3 

А. РАЧУН ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

   

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА    

Текући приходи 7 907.312 699.658 

1. Порески приходи 71 338.915 243.854 

1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711 195.010 190.875 

1.2. Порез на добра и услуге 714 33.305 32.224 

1.3. Остали порески приходи 712 + 713 + 716 + 

719 

110.600 20.755 

2. Непорески приходи,од чега: 74 184.102 161.851 

- наплаћене камате 7411   

- накнада за коришћење пореза и грађевинског 

земљишта 

7415 113.710 123.279 

3. Меморандумске ставке 77 690 1.764 

4. Донације 731 + 732 76.386 23.056 

5. Трансфери 733 307.219 269.133 

6. Приходи из буџета 79   

Примања од продаје нефинансијске имовине 8   

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ    

Текући расходи: 4 763.194 612.476 

1. Расходи за запослене: 41 148.784 139.945 

2. Коришћење услуга и роба 42 335.543 255.170 

3. Амортизација 43   

4. Отплата камата 44 5.425 5.344 

5. Субвенције 45 5.000 2.094 
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6. Издаци за социјалну заштиту 47 31.161 26.502 

7. Остали расходи 48+ 49 106.505 87.122 

8. Текући трансфери и дотације 4631 + 4641 69.220 58.731 

9. Капитални трансфери и дотације 4632 + 4642 17.200 15.646 

10. Остале дотације 465 44.356 21.922 

Издаци за нефинансијску имовину 5 189.745 97.942 

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ  (БУЏЕТСКИ 

ДЕФИЦИТ) (I-II) 

(7+8) - (4+5) 45.627 10.760 

IV Издаци за набавку финансијске имовине 62   

V Отплата главнице 61 49.775  

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 49.775 49.271 

1.1. Отплата главнице домаћим јавним и 

финансијским институцијама и пословним 

банкама 

6113 + 6114   

1.2. Отплата главнице осталим    кредиторима 6111 + 6112 + 6115 + 

6116 + 6117 + 6118 + 

6119 

  

2. Отплата главнице осталим кредиторима 612   

 Б. УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-

IV-V) 

   

В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

VI Примања по основу продаје финансијске 

имовине 

92   

VII Примања од задуживања 91 80.600 80.600 

1. Примања од домаћих задуживања 911 80.600 80.600 

1.1. Задуживање код јавних финансијских 

институција и пословних банака 

9113  9114   

1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111 + 9112 + 9115 + 

9116 + 9117 + 9118 + 

9119 

  

2. примања од иностраног задуживања 912   

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)  30.825 31.329 

 

Члан 5. 

 Новчана средства на текућим рачунима буџетских корисника на дан 31.12.2016. године у износу од 

85.310 хиљада динара преноси се у наредну годину и састоји се из: 

 - дела вишка прихода и примања наменски опредељених за наредну годину –  суфицита буџета  у 

износу од 59.112 хиљада динара, 

– дела нераспоређеног вишка  прихода и примања –  суфицита осталих корисника буџета општине у 

укупном износу од 26.198 хиљада динара који ће се користити у складу са одлукама органа управљања 

корисника буџета. 

  Средства буџетског суфицита у износу од 59.112.586,79 динара опредељују се за наредну годину и то 

за: 

  -  Реализацију пројекта који финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, на основу члана 207. Закона о социјалној заштити по коме услуге социјалне заштите може 
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финансирати буџет Републике Србије ......................................................................... 2.130.000,00 динара 

 и то :   Накнада за рад интересорне комисије - .................................................. 130.000,00 динара, 

   Смештај лица у прихватилишта –  ..........................................................500.000,00 динара, 

   Средства за услуге дневног боравка у Дневном центру Бело Поље –  500.000,00 динара, 

  Средства за финансирање удружења 

                         из области болести и инвалидности – ................................................1.000.000,00 динара. 

 

– За покриће трошкова везаних за живот и рад избеглих и интерно расељених 

лица.......................................................................................................................................360.000,00, 

– Ревизију пројекта канализационог прстена на Власини..................................................475.000,00, 

– Изградња трасе канализационе мреже у сеоском насељу Загужање на КП број 1408, 1407 и 1406 КО 

Загужање............................................................................................................1.000.000,00, 

– Изградња фекалне канализационе мреже у Алакинцу КП 1677/2 и 685/3....................250.000,00, 

– Реконструкција локалног некатегорисаног пута у насељу Загужање крак C-D.........1.400.000,00, 

– Реконструкција пута у насељу Парапуде крак 1..........................................................12.200.000,00, 

– Реконструкција пута у насељу Парапуде крак 2..........................................................11.700.000,00, 

– Реконструкција пута у насељу Парапуде крак 3...........................................................5.800.000,00, 

– За реализацију пројекта реконструкција МК Власина Рид , друга фаза.....................1.800.000,00 

– За реконструкцију ЗД Алакинце, друга фаза..................................................1.200.000,00 

– За функционисање ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве у 

ликвидацији.................................................................................................20.797.000,00. 

 

Члан 6. 

 У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 

2016.године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 87.266 док  су укупни издаци у износу од 

147.213 хиљада динара. 

 

Члан 7. 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), 

утврђени су укупни новчани приливи у износу од 786.924 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу 

од 759.689  хиљада динара  и салдо готовине на крају  године у износу од   85.329 хиљада динара . 

 

Члан 8. 

 У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), 

утврђена је укупна разлика у износу од 27.235 хиљада динара, између укупних текућих прихода и примања 

и укупних расхода и издатака. 

 

Члан 9. 

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине у укупном износу од 

746.628.874,85 динара према економским  класификацијама утврђени су у следећим износима: 

 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА 

Екон.кла

сификац

ија 

Врста прихода 
План за 2016. 

год. 

Остварење 

01.01.2016.-

31.12.2016. 

% 

Оства

рења 

321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 37.217.281,49   

700000 I Текући приходи    

711000 Порез на доходак,добит и капиталне добитке    

711111 Порез на зараде 160.000.000 158.761.540,37 99 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се 

плаћа према стварно оствареном нето приходу 
610.000 770.972,56 126 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се 

плаћа према паушално одређеном нето приходу 
5.000.000 5.200.864,56 104 
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711123 
Порез на приходе од самосталне делатности 

самоопорезивања 
7.000.000 6.193.815,14 88 

711143 Порез на приходе од непокретности 50.000 1.834,73 4 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 200.000 290.229,32 145 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 50.000 5.130,35 10 

711147 Порез на земљиште 500.000 -198.315,52  

711191 Порез на остале приходе 20.000.000 18.568.919,39 93 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 1.600.000 1.280,271,78 80 

 УКУПНО 711000 195.010.000 190.875,262,68 98 

712000 Порез на фонд зарада    

712111 Порез на фонд зарада запослених који се фин.из буџета  25,00  

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених  -191,87  

 УКУПНО 712000  -166,87  

713000 Порез на имовину    

713121 Порез на имовину од физичких лица 20.500.000 17.165.896,45 84 

713122 Порез на имовину од правних лица 23.000.000 9.005.237,13 39 

713311 Порез на наслеђе и поклоне 600.000 568.547,14 95 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 9.000.000 9.276.276,48 103 

713422 Порез на пр.апсо.пр.на акцијама и др.хар.од вр.    

713423 Порез на пр.апсо.пр. на половним моторним возилима 2.500.000 2.157.428,63 86 

713611 Порез на акције, на име и уделе  3.320,00  

 УКУПНО 713000 55.600.000 38.176.705,83 69 

714000 Порез на добра и услуге    

714421 
Ком.такса за држање музичких уређаја и  приређивање 

музичког програма у угоститељским објектима 
10.000 2.235,00 22 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 10.000   

714441 
Ср.за противпож.заш.од 6% наплаћене премије осиг-ња 

од пожара 
10.000   

714513 

Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних  возила, осим пољопривредних возила и 

машина 

7.500.000 7,401,572,00 99 

714514 
Годишња накнада за  моторна возила, тракторе и 

прикључна возила 
   

714543 
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 

земљишта 
200.000 169.960,00 85 

714547 Накнада за загађивање животне средине    

714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и 

одложеног отпада 
50.000   

714552 Боравишна такса 500.000 131.342,72 263 

714562 Посебна нак.за заш.и унапређ.жив.сред. 25.000.000 24.104.352,66 96 

714571 Ком.такса за држање кућних животиња    

714572 
Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне 

игре") 
25.000 27.700,00 111 

714573 
Комунална такса за коришћење витрина ради излагања 

робе ван пословне просторије 
   

714575 
Комунална  такса за држање и коришћење чамаца и 

сплавова на води 
   

 УКУПНО 714000 33.305.000 32.224.272,38 97 

716000 Други порези    

716111 
Комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору 
55.000.000 -17.421.959,75  

 УКУПНО 716000 55.000.000 -17.421.959,75  

732000 Донације од међународних организација    

732151 Текуће донације од међународних организација 25.000.000 5.886.681,92 24 
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732251 Капиталне донације од међународних организација 25.000.000 2.802.139,57 11 

 УКУПНО 732000 50.000.000 8.688.821,49 17 

733100 Трансфери од других нивоа власти    

733151 
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа 

општине 
238.054.481 253.054.476,00 106 

733152 
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа 

општине 
5.000.000   

733154 
Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа општине 
21.850.000 6.245.979,80 29 

733251 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу,  од 

Републике у корист нивоа општине 
21.850.000   

 УКУПНО 733000 286.754.481 259.300.455,80 90 

741000 Приходи од имовине    

741151 

Приходи буџета општине од камата на ср. 

консолидованог рачуна трезора укључена у депозит 

банака 

   

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 

земљишта 
50.000 6.630,80 13 

741526 Накнада за коришћење шума 1.000.000 568.083,09 57 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности 

100.000.000 110.619.610,17 111 

741532 Комунална такса за коришћење простора за паркинг    

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.500.000 1.206.753,60 81 

741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 
150.000 140.698,00 94 

741536 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта од 

правних лица 
   

741541 Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе 3.000.000 595.637,14 20 

741542 Накнада за коришћење природног лековитог фактора 8.000.000 10.140.055,17 127 

741569 Сливна водна накнада од правних лица 10.000 1.051,92 11 

 УКУПНО 741000 113.710.000 123.278.519,89 108 

742000 Приходи од продаје добара и услуга    

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини  које користе 

општине и индиректни корисници њиховог буџета 

   

742153 
Приходи од  закупнине за  грађевинско земљиште у 

корист нивоа општине 
1.850.000 1.843.640,00 100 

742251 Општинске административне таксе 200.000 76.807,00 38 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.500.000 954.798,90 64 

742255 Такса за озакоњење објекта 2.000.000 1.044.500,00 52 

742351 
Приходи који својом делатношћу остваре органи и 

организације општина 
4.000.000 2.741.992,00 69 

 УКУПНО 742000 9.550.000 6.661.737,90 70 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист    

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 2.000.000 1.150.500,00 58 

743351 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане актом скупштине 

општине, као и одузета имовинска корист у том 

поступку 

500.000   

743924 
Приход од ув.цел.пореског дуга који је предмет 

принудне наплате 
100.000 94.350,92 94 
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 УКУПНО 743000 2.600.000 1.244.850,92 48 

745000 Мешовити неодређени приходи    

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 39.758.067 16.334.490,38 41 

 УКУПНО 745000 39.758.067 16.334.490,38 41 

772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода    

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 250.000   

 УКУПНО 771000 250.000   

812000 Примања од продаје покретне имовине    

 
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа 

општине 
   

 УКУПНО 812000    

911000 Примања од домаћих задужења    

911451 
Примања од задуживања од посл. банака у земљи у 

корист нивоа општина 
80.600.000 80.600.000,00 100 

 УКУПНО 911000 80.600.000 80.600.000,00 100 

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине    

921951 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 

у корист нивоа општине 
 6.665.884,20  

 УКУПНО 921000  6.665.884,20  

 У К У П Н О      I 922.137.548 746.628.874,85 81 

 

Члан 10. 

 Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета, по основним наменама ( у хиљадама), 

утврђени су у следећим износима и то: 

 

    Средства из буџета Средства из осталих извора 

Ек. 

клас. 

  

ОПИС 

План 

  

Извршење % План Извршење % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41 Расходи за запослене 143.195 135.984 95 5.588 3.961 71 

411 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

109.574 108.743 99 1.550 1.108 71 

412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 

19.604 19.470 99 250 198 79 

413 Накнадеу натури 10   505 169 33 

414 Социјална давања 

запосленима 

5.217 930 18 2.578 1.833 71 

415 Накнаде за запослене 895 520 58 705 653 93 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

7.895 6.321 80    

42 Коришћење услуга и роба 292.693 237.077 81 44.551 18.093 41 

421 Стални трошкови 45.038 36.215 80 1.561 799 51 

422 Трошкови путовања 2.183 1.165 53 1.285 523 41 

423 Услуге по уговору 122.880 101.135 82 8.532 5.341 63 

424 Специјализоване услуге 58.786 58.163 99 18.482 4.599 25 

425 Текуће поправке и одржавање 40.250 22.400 56 5.420 887 16 

426 Материјал 23.556 17.999 76 9.271 5.944 64 

44 Отплата камате 5.425 5.344 99    
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441 Отплата домаћих камата 4.000 3.919 98    

444 Пратећи трошкови 

задуживања 

1.425 1.425 100    

45 Субвенције 5.000 2.094 42    

451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

5.000 2.094 42    

46 Донације и тансфери 113.726 93.229 82 17.050 3.070 18 

463 Трансфери осталим нивоима 

власти 

83.920 74.377 89 13.400   

465 Остале донације, дотације и 

трансфери 

29.806 18.852 63 3.650 3.070 84 

47 Социјално осигурање и 

социјална заштита 

28.596 23.952 84 2.565 2.550 99 

472 Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 

28.596 23.952 84 2.565 2.550 99 

48 Остали расходи 102.740 87.088 85 5.765 34 1 

481 Дотације невладиним 

организацијама 

71.875 64.739 90 1.000   

482 Порези, обавезне таксе и 

казне 

4.475 7.054 150 4.240 20  

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

14.240 6.494 46 525 14 3 

 

484 Накнада штете за повреде 

или штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

11.650 8.801 76    

485 Накнада штете за повреде 

или штету нанету од стране 

државних органа 

500      

49 Резерве 13.328      

499 Средства резерви 13.328      

51 Основна средства 86.489 85.601 99 97.885 12.003 12 

511 Зграде и грађевински објекти 74.704 78.617 105 88.472 4.280 5 

512 Машине и опрема 10.285 6.538 64 5.363 3.746 70 

513 Остале некретнине и опрема       

515 Нематеријална имовина 1.500 446 30 4.050 3.977 98 

52 Залихе    1.100 282 26 

523 Роба за дању продају    1.100 282 26 

54 Природна имовина 570 56 10    

541 Земљиште 570 56 10    

61 Отплата главнице 49.775 49.271 99    

611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 

49.775 49.271 99    
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  УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

841.537 719.696 86 174.504 39.993 23 

 Укупно извршење средстава из буџета износи 

719.696 ( 670.425 + 49.271)  што са средствима 

суфицита у износу од 1.215 која су приказана  код 

Месних заједница (3 ) и ЈП “Дирекција за 

грађевинско земљиште и путеве” ( 1.202), 

средствима пренетим из буџета Републике а 

трансферисаним преко рачуна буџета општине 

Сурдулица, у износу од 3.873, умањена за средства 

утрошена у већем износу због коришћења средства 

која су се налазила на жиро рачунима пројеката 

финансираних од стране локалне самоуправе и 

донатора  (50) чине укупна средства буџета 724.734 

( 719.696 + 1.215 + 3.873)-50= 724.734 

 

ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан  11. 

 Укупни расходи и издаци у завршном рачуну 

по корисницима утврђени у динарима  износе 

724.733.569,55  и приказани су у табели датој у 

прилогу: 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 Завршни рачун буџета општине Сурдулица за 

2016. годину садржи: 

 Биланс стања на дан 31.12.2016. године; 

Биланс прихода и расхода у периоду  01.01.2016. до 

31.12.2016. године; Извештај о капиталним 

издацима и примањима у периоду 01.01.2016. до 

31.12.2016. године; Извештај о новчаним токовима у 

периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 

Извештај  о извршењу буџета у периоду од  

01.01.2016. до 31.12.2016. године 

 Извештај о извршењу буџета у периоду 

01.01.2016. до 31.12.2016.године је саставни део ове 

Одлуке. 

 Извештај о коришћењу средстава из текуће 

буџетске резерве за период 01.01.2016. до  

31.12.2016. године; Извештај о примљеним 

донацијама и кредитима су саставни део ове одлуке 

као и Објашњење одступања између одобрених 

средстава  и извршења за период  01.01.2016. до 

31.12.2016. године; Извештај екстерне ревизије о 

финансијским извештајима за период 01.01.2016.-

31.12.2016. године саставни је део ове Одлуке. 

 Поменути Извештаји и Објашњење из става 

3. овог члана дати су уз Одлуку као Прилози. 

 

Члан 13. 

 Одлуку о завршном рачуну  буџета општине 

Сурдулица доставити Управи за трезор, најкасније 

до 15. јуна 2017.године. 

Члан 14. 

 Ова одлука ће се објавити у службеном 

гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 400-9/17-01  
     

 

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07

22

3 

1 1             
СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ 
          

  
      0602         

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
          

  

      
0602-

0001 
        

 ПА 001- 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

          

  
        111       

Извршни и законодавни 

органи 
          

  
            1 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,420,000 2,415,836 100     

  
            2 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
433,000 432,435 100     

  
            3 414 

Социјална давања 

запосленима 
300,000        

  

            4 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 

Ова апропријација је 

намењена за рад стручних 

комисија ( Комисија за родну 

равноправност полова, 

Накнада за рад одборника на 

седници скупштине и др.) 

2,000,000 1,759,493 88     

  
            5 421 Стални трошкови           

  
            6 422 Трошкови путовања 200,000 6,065 3     

  

            7 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за: 

- текуће пословање 

Скупштине 

- Угоститељске услуге 

- функционерски додатак 

- накнаде за рад комисија ( 

Административно мандатна 

комисија и др. Комисије 

основане од стране 

скупштине и накнаде за рад 

одборничких група)) 

-Медијске услуге 

радија.....................1.500.000 

10,162,000 10,161,009 100     

  

            8 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је 

намењена за: 

Специјализоване услуге 

укоричавања..............100.000 

Специјализоване услуге 

умножавања...............120.000 

Осталих специјализованих 

услуга (Реализација мера и 

активности комисије за 

родну 

равноправност)............50.000 

270,000 124,250 46     

  

            9 426 

Материјал 

Ова апропријација је 

намењена за рад Скупштине 

-Цвеће и зеленило и остали 

материјал за потребе рада 

Скупштине 

100,000 50,400 50     

  

            10 465 

Остале текуће донације, 

дотације и трансфери 

Ова апропријација намењена 

је за: 

-Накнаду средстава по 

Закону о привременом 

смањењу 

основице.....................322.000 

322,000 321,626 100     

  

            11 481 

Дотације непрофитним 

институцијама,  

Финансирање изборне 

кампање 

175,000 174,048 99     

  
            11/1 481 

 Финансирање редовног рада 

политичких странака 
260,000 69,224 27     
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 111 

Приходи из буџета 

16,642,000 15,514,385 93     

  
                Укупно за функцију 111 16,642,000 15,514,385 93     

  
                            

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0001: 

Приходи из буџета 

16,642,000 15,514,385 93     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0001 
16,642,000 15,514,385 93     

  
                            

  

      
0602-

0008 
        

ПА 008 ПРОГРАМИ 

НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА 

          

  

        160       

Опште јавне услуге 

некласификоване на 

другом месту 

          

  

            12 423 

Савез за међунационалне 

односе 

Ова апропријација намењена 

је за остваривање заштите и 

унапређивање националне 

равноправности на 

територији општине. 

200,000        

  

            13 481 

Дотације Националним 

саветима Националних 

мањина 

400,000 250,000 63     

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 160 

Приходи из буџета 

600,000 250,000 42     

  
                Укупно за функцију 160 600,000 250,000 42     

  
                            

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0008: 

Приходи из буџета 

600,000 250,000 42     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0008 
600,000 250,000 42     

  
                            

  

      
0602-

П 1.1. 
        

Пројекат: Спровођење 

локалних избора за избор 

одборника у Скупштини 

општине Сурдулица 

          

  
        111       

Извршни и законодавни 

органи 
          

  
            14 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
3,500,000 2,865,507 82     

              15 421 Стални трошкови 50,000 40,000 80     

              16 422 Трошкови путовања 0.00         

              17 423 Услуге по Уговору 190,000 182,595 96     

              18 426 Материјал 123,000 109,029 89     

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 111 

Приходи из буџета 

3,863,000 3,197,130 83     

  
                

Укупно за функцију 111 
3,863,000 3,197,130 83     

  
                            



1082-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат0602-П 1.1.: 

Приходи из буџета 

3,863,000 3,197,130 83     

  
                

Свега за пројекат 0602-П 

1.1.: 
3,863,000 3,197,130 83     

  
                            

  

                

Извори финансирања за 

Програм 15 ( ПА 001 +ПА 

008 +П 1.1.) 

21,105,000 18,961,515 90     

  
              01 Приходи из буџета 21,105,000 18,961,515 90     

  
                Свега за Програм 15 21,105,000 18,961,515 90     

  
                            

  
                

Извори финансирања за 

Главу 1 
21,105,000 18,961,515 90     

  
              01 Приходи из буџета 21,105,000 18,961,515 90     

  
                Свега за за Главу 1 21,105,000 18,961,515 90     

  
                            

  
                

Извори финансирања за 

Раздео 1 
21,105,000 18,961,515 90     

  
              01 Приходи из буџета 21,105,000 18,961,515 90     

  
                Свега за за Раздео  1 21,105,000 18,961,515 90     

  
                            

07

22

3 

2 2             
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 
          

  
      0602         

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
          

  

      
0602-

0001 
        

 ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

          

  
        111       

Извршни и законодавни 

органи 
          

  
            19 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4,852,000 4,771,953 98     

  
            20 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
863,000 854,180 99     

  
            21 421 Стални трошкови 150,000 83,068 55     

  
            22 422 Трошкови путовања 100,000 3,600 4     

  

            23 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за редовни рад 

извршног органа – уговорне 

обавезе, поклони, 

угоститељске услуге и др. 

2,500,000 838,817 34     

              24 426 Материјал 100,000 71,800 72     

  

            25 465 

Остале текуће донације, 

дотације и трансфери 

Ова апропријација намењена 

је за: 

-Накнаду средстава по 

Закону о привременом 

смањењу основице 

665,000 646,153 97     

  

            26 484 

Накнада штете за повреде 

или штету насталу услед 

елементарних непогода 

Ова апропријација је 

намењена за: 

- накнаде штете услед 

елементарних непогода – 

поплава, снежних наноса, 

пожара, суша, град и лед, за 

средства добијена од другог 

нивоа власти или штете 

11,650,000 8,801,482 76     
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утврђене од стране 

надлежног органа општине 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 111 

Приходи из буџета 

20,880,000 16,071,053 77     

                  Укупно за функцију 111 20,880,000 16,071,053 77     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0001: 

Приходи из буџета 

20,880,000 16,071,053 77     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0001 
20,880,000 16,071,053 77     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм 15 (ПА 001) 
20,880,000 16,071,053 77     

  
              01 Приходи из буџета 20,880,000 16,071,053 77     

  
                Свега за Програм 15 20,880,000 16,071,053 77     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Главу 2 
20,880,000 16,071,053 77     

  
              01 Приходи из буџета 20,880,000 16,071,053 77     

  
                Свега за за Главу 2 20,880,000 16,071,053 77     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Раздео 2 
20,880,000 16,071,053 77     

  
              01 Приходи из буџета 20,880,000 16,071,053 77     

  
                Свега за за Раздео 2 20,880,000 16,071,053 77     

                              

07

22

3 

3 3             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ           

  
      0602         

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
          

  

      
0602-

0001 
        

ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

          

  
        111       

Извршни и законодавни 

органи 
          

  
            27 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1,373,000 1,372,422 100     

  
            28 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
245,000 244,232 100     

  
            29 422 Трошкови путовања 10,000 10,000 100     

  

            30 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за рад Општинског већа: 

- Накнада за рад члановима 

општинског већа 

- Попис имовине у државној 

својини на којој је корисник 

општина Сурдулица, 

- Угоститељске услуге 

-Остале опште услуге 

5,000,000 3,331,132 67     
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            31 465 

Остале текуће донације, 

дотације и трансфери 

Ова апропријација намењена 

је за: 

-Накнаду средстава по 

Закону о привременом 

смањењу основице 

173,000 171,511 99     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 111 

Приходи из буџета 

6,801,000 5,129,296 75     

                  Укупно за функцију 111 6,801,000 5,129,296 75     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0001: 

Приходи из буџета 

6,801,000 5,129,296 75     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0001 
6,801,000 5,129,296 75     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм 15 
6,801,000 5,129,296 75     

                01 Приходи из буџета 6,801,000 5,129,296 75     

                  Свега за Програм 15 6,801,000 5,129,296 75     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Главу 3 
6,801,000 5,129,296 75     

                01 Приходи из буџета 6,801,000 5,129,296 75     

                  Свега за за Главу 3 6,801,000 5,129,296 75     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Раздео 3 
6,801,000 5,129,296 75     

                01 Приходи из буџета 6,801,000 5,129,296 75     

  
                Свега за за Раздео 3 6,801,000 5,129,296 75     

  
                            

07

22

5 

4 4             
ОПШТИНСКО  

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
          

  
      0602         

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
          

  

      
0602-

0004 
        

ПА 004- ОПШТИНСКО 

ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

          

  
        330       Судови           

  
            32 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1,470,000 1,458,627 99     

  
            33 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца   
267,000 262,634 98     

  
            34 414 

Социјална давања 

запосленима 
20,000        

  
            35 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
50,000        

  
            36 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
50,000        

  
            37 421 Стални трошкови 150,000 132,257 88     

  
            38 423 Услуге по уговору 1,650,000 1,570,700 95     

  
            39 426 Материјал 50,000 31,330 63     

  
            40 465 

Остале текуће донације, 

дотације и трансфери 
170,000 163,738 96     

              41 512 Машине и опрема 35,000 34,490 99     
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 330 

Приходи из буџета 

3,912,000 3,653,776 93     

                  Укупно за функцију 330 3,912,000 3,653,776 93     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0004: 

Приходи из буџета 

3,912,000 3,653,776 93     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0004 
3,912,000 3,653,776 93     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм 15 
3,912,000 3,653,776 93     

                01 Приходи из буџета 3,912,000 3,653,776 93     

                  Свега за Програм 15 3,912,000 3,653,776 93     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Главу 4 
3,912,000 3,653,776 93     

                01 Приходи из буџета 3,912,000 3,653,776 93     

                  Свега за за Главу 4 3,912,000 3,653,776 93     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Раздео 4 
3,912,000 3,653,776 93     

                01 Приходи из буџета 3,912,000 3,653,776 93     

  
                Свега за за Раздео 4 3,912,000 3,653,776 93     

  
                            

07

22

4 

5 5             ОПШТИНСКА УПРАВА           

  
    

5.

1 
          

Одељење за општу управу и 

јавне службе 
          

  

      0901         

ПРОГРАМ 11-

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

          

  

      
0901-

0003 
        

ПА 003-ПОДРШКА 

СОЦИО 

ХУМАНИТАРНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

          

  

        010       

Болест и инвалидност 

          

  

            42 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за рад следећих 

удружења: Савез цивилних 

инвалида рата, Ментално 

недовољно развијене 

особе,Савез слепих, Савез 

глувих,Удружење ратних и 

мирнодопских војних 

инвалида, Удружење 

дистрофичара пчињског и 

јабланичког округа, , и друга 

Удружења из области Болест 

и инвалидности 

4,300,000 4,170,850 97 1,000,000   

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 010 

Приходи из буџета 

4,300,000 4,170,850 97     

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      1,000,000   

                  Укупно за функцију 010 4,300,000 4,170,850 97 1,000,000   
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        020       

Старост 

          

  

            43 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за: 

Удржење пензионера, 

Удружење ветерана Србије 

Удружење бораца, 

Друга Удружења из области 

старост 

1,200,000 770,000 64     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 020 

Приходи из буџета 

1,200,000 770,000 64     

                  Укупно за функцију 020 1,200,000 770,000 64     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0003: 

Приходи из буџета 

5,500,000 4,940,850 90     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0003 
5,500,000 4,940,850 90     

                              

  

      
0901-

0004 
        

ПА 004-САВЕТОДАВНО 

ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИО-

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 

          

  
        040       Породица и деца           

  

            44 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за: 

- Накнаду за рад стручних 

комисија ( интерресорна 

комисија и персонални 

асистенти за децу ометену у 

развоју) 

-Остало 

2,005,000 2,004,079 100 545,000 422,748 

  

            45 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за: 

Сигурну кућу, Центар за 

развој потенцијала “Бил-

тим”, Удружење “Пружене 

руке” Удружење дечија суза 

и друга Удружења из 

области породица и деца 

500,000 500,000 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 040 

Приходи из буџета 

2,505,000 2,504,079 100     

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      545,000 422,748 

                  Укупно за функцију 040 2,505,000 2,504,079 100     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0004: 

Приходи из буџета 

2,505,000 2,504,079 100     

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      545,000 422,748 

  
                

Свега за програмску 

активност 0901-0004 
2,505,000 2,504,079 100 545,000 422,748 

                              

  

      

0901-

П.5.1.

1 

        

Пројекат: Изградња платоа 

за постављање стамбеног 

контејнера са пратећом 

инфраструктуром 
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        040       Породица и деца           

              46 511 Зграде и грађевински објекти 535,000 523,912 98     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 040 

Приходи из буџета 

535,000 523,912 98     

                  Укупно за функцију 040 535,000 523,912 98     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0901-П.5.1.1: 

Приходи из буџета 

535,000 523,912 98     

  
                

Свега за пројекат 0901-

П.5.1.1.: 
535,000 523,912 98     

                              

  

      

0901-

П.5.1.

2 

        

Пројекат: Енергијом 

младости до креативне 

стварности-Уницеф 

          

  

        040       Породица и деца           

              47 421 Стални трошкови 38,000 22,094 58     

              48 423 Услуге по уговору 65,000 62,502 96 190,000   

              49 426 Материјал 12,000 11,500 96 126,000   

  
            50 472 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
6,000 6,000 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 040 

Приходи из буџета 

121,000 102,096 84     

                06 Средства из донације       316,000   

                  Укупно за функцију 040 121,000 102,096 84 316,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0901-П.5.1.2: 

Приходи из буџета 

121,000 102,096 84     

                06 Средства из донације       316,000   

  
                

Свега за пројекат0901-

П.5.1.2. 
121,000 102,096 84 316,000   

                              

  

      

0901-

П.5.1.

2-1 

        

Пројекат: Инвестиционо 

одржавање дневног центра за 

интерно расељена лица 

          

  

        040       Породица и деца           

              50/1 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 336,140 67     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 040 

Приходи из буџета 

500,000 336,140 67     

                  Укупно за функцију 040 500,000 336,140 67     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0901-П.5.1.2-1: 

Приходи из буџета 

500,000 336,140 67     

  
                

Свега за пројекат 0901-

П.5.1.2-1.: 
500,000 336,140 67     

                              

  

      

0901-

П.5.1.

2-2 

        
Пројекат: Са Тамаром у 

акцији 
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        040       Породица и деца           

              50/2 423 Услуге по Уговору 130,000        

              50/3 426 Материјал 90,000        

                             

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 040 

Приходи из буџета 

220,000        

                  Укупно за функцију 040 220,000        

                             

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0901-П.5.1.2-2: 

Приходи из буџета 

220,000        

  
                

Свега за пројекат 0901-

П.5.1.2-2.: 
220,000        

                              

  

      
0901-

0001 
        

ПА 001-СОЦИЈАЛНЕ 

ПОМОЋИ (ДИРЕКТНЕ 

СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

ЗА ПОРОРДИЦУ И ДЕЦУ) 

          

  
        040       Породица и деца           

  

            51 472 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 

Ова апропријација намењена 

је за финансирање: 

          

  

            52 472 

 Једнократна новчана помоћ 

за прворођено дете у Новој 

години на територији 

општине 

20,000 20,000 100     

  

            53 472 

 Једнократна новчана помоћ 

за прворођено дете у 

породици 

1,500,000 1,217,316 81     

  

            54 472 

Једнократна новчана помоћ 

за полазак у први разред 

школске 2015-2016. 

1,250,000 1,114,688 89     

  

            55 472 

Бесплатан превоз, ужина и 

уџбеници за децу ометену у 

развоју до специјалних 

школа за основно 

образовање 

500,000 108,642 22     

  

            56 472 

Бесплатна ужина и превоз за 

децу основног школског  

узраста лошег материјалног 

стања, припрема за малу 

матуру као и дневни боравак 

и ужина за децу 

предшколског узраста лошег 

материјалног стања 

5,000,000 4,801,277 96     

  

            57 472 

Бесплатна одећа, обућа , 

уџбеници и екскурзија за 

децу основног образовања , у 

стању социјалне 

угрожености 

1,700,000 1,299,791 76     

  

            58 472 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета-превоз, 

смештај и екскурзија за ђаке 

средњег образовања лошег 

материјалног стања,као и за 

велику матуру 

1,000,000 553,238 55     

  
            59 472 Једнократне новчане помоћи 7,190,000 7,187,657 100     

  

            60 472 

Једнократна новчана помоћ 

за покриће трошкова лечења 

малигних обољења и других 

тешких системских болести 

1,000,000 160,000 16     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 040 

Приходи из буџета 

19,160,000 16,462,609 86     

                  Укупно за функцију 040 19,160,000 16,462,609 86     
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70

70

7 

        090       

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

          

  

            61 472 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 

Ова апропријација намењена 

је за финансирање: 

- трошкова везаних за живот 

и рад избеглих и интерно 

раељених лица на територији 

општине ( огрев, храна, 

лекови и др) 

500,000 220,000 44 2,565,000 2,050,000 

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 090 

Приходи из буџета 

500,000 220,000 44     

                07 Средства из Републике       565,000 565,000 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства 
      2,000,000 1,485,000 

                  Укупно за функцију 090 500,000 220,000 44 2,565,000 2,050,000 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0001: 

Приходи из буџета 

19,660,000 16,682,609 85     

                07 Средства из Републике       565,000 565,000 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства 
      2,000,000 1,485,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 0901-0001 
19,660,000 16,682,609 85 2,565,000 2,050,000 

  
                            

70

70

7 

                
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД 
          

  

      
0901-

0001 
        

ПА 001-СОЦИЈАЛНЕ 

ПОМОЋИ 

(АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД) 

          

  

        090       

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

          

  

            62 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 

Ова апропријација намењена 

је за : 

- Установу “Центар за 

социјални рад” 

5,000,000 4,778,843 96 1,000,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 090 

Приходи из буџета 

5,000,000 4,778,843 96     

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      1,000,000   

                  Укупно за функцију 090 5,000,000 4,778,843 96     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0001: 

Приходи из буџета 

5,000,000 4,778,843 96     

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      1,000,000   

  
                

Свега за програмску 

активност 0901-0001 
5,000,000 4,778,843 96 1,000,000   

                              

  

      

0901-

П 

5.1.3 

        
Пројекат: Дневни Центар 

Бело Поље 
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        020       Старост           

              63 421 Стални трошкови 80,000 69,000 86     

              64 423 Услуге по уговору 2,050,000 1,557,160 76     

  
            65 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
50,000 47,615 95     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 020 

Приходи из буџета 

2,180,000 1,673,775 77     

                  Укупно за функцију 020 2,180,000 1,673,775 77     

                              

  

                

Извори финансирања за 

пројекат 0901-П 5.1.3: 

Приходи из буџета 

2,180,000 1,673,775 77     

  
                

Свега за пројекат 0901-П 

5.1.3: 
2,180,000 1,673,775 77     

                              

                              

70

70

7 

                ЦРВЕНИ КРСТ           

  
      

0901-

0005 
        

ПА 005-АКТИВНОСТИ 

ЦРВЕНОГ КРСТА 
          

  

        090       

Социјална заштита 

некласификована на 

другом месту 

          

  

            66 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за: 

Црвени крст 

5,480,000 4,732,254 86     

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 090 

Приходи из буџета 

5,480,000 4,732,254 86     

                  Укупно за функцију 090 5,480,000 4,732,254 86     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0005: 

Приходи из буџета 

5,480,000 4,732,254 86     

  
                

Свега за програмску 

активност 0901-0005 
5,480,000 4,732,254 86     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 11 ( ПА 0901-0003 

+ 0901-0004 + П 5.1.1 + П 

5.1.2+П5.1.2-1+ П5.1.2-2 + 

ПА 0901-0001+П 5.1.3+ПА 

0901-005) 

          

  
              01 Приходи из буџета 41,701,000 36,274,558 87     

  
              06 Средства из донације       316,000  

  
              07 Средства из Републике       3,110,000 987,748 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства 
      2,000,000 1,485,000 

  
                Свега за Програм 11 41,701,000 36,274,558 87 5,426,000 2,472,748 

  
                            

70

71

7 

                            

  

      11001         

ПРОГРАМ 1 ЛОКАЛНИ 

РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
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1101-

0001 
        

ПА 001-СТРАТЕШКО, 

ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

          

  
        620       Развој заједнице           

  

            67 424 

Специјализоване услуге – 

Услуге техничке контроле 

пројекта 

590,000 583,557 99     

  

            68 465 

Остале капиталне донације, 

дотације и трансфери 

Ова апропријација намењена 

је за суфинансирање 

пројеката по Уговорима са 

донаторима 

8,500,000 2,329,697 27     

  

            69 511 

Зграде и грађевински објекти 

Ова апропријација је 

намењена за припрему и 

реализацију услуга јавне 

набавке пројектне 

документације, ревизије 

пројектне документације: 

-Пројектна документација  ( 

износ од 15.512.000,00 

динара за извор 01, износ од 

475.000 из извора 13 и  

1.890.000 из извора 07) 

15,512,000 1,877,200 12 2,365,000   

  

            70 511 

Стручни надзор над 

извођењем радова на 

изградњи и реконструкцији 

објеката у 2016. години 

1,500,000 87,809 6     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

26,102,000 4,878,263 19     

  
              07 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
      1,890,000   

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства 
      475,000   

                  Укупно за функцију 620 26,102,000 4,878,263 19 2,365,000   

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

1101-0001: 

Приходи из буџета 

26,102,000 4,878,263 19     

  
              07 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
      1,890,000   

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства 
      475,000   

  
                

Свега за програмску 

активност 1101-0001 
26,102,000 4,878,263 19 2,365,000   

                              

  

      

1101-

П 

5.1.4 

        

Пројекат: Успостављање 

географског 

информационог система 

(ГИС) 

          

                  Развој заједнице           

              71 421 Стални трошкови 45,000        

              72 422 Трошкови путовања 328,000 132,746 40     

              73 423 Услуге по Уговору       863,000   

              74 424 Специјализоване услуге       3,822,000   

              75 426 Материјал 122,000 32,400 27     

              76 512 Машине и опрема 1,110,000 1,105,882 100 3,000,000   

              77 515 Нематеријална имовина       3,400,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,605,000 1,271,028 79     

  
              06 Средства из донације       

11,085,00

0 
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                Укупно за функцију 620 1,605,000 1,271,028 79 

11,085,00

0 
  

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1101-П 5.1.4: 

Приходи из буџета 

1,605,000 1,271,028 79     

  
              06 Средства из донације       

11,085,00

0 
  

  
                

Свега за пројекат1101-П 

5.1.4: 
1,605,000 1,271,028 79 

11,085,00

0 
  

                              

  

      

1101-

П 

5.1.5 

        

Пројекат: Техничка 

документација за 

канализациони систем у 

селу Јелашница 

          

  

        620       Развој заједнице           

              78 421 Стални трошкови       7,000   

  
            79 423 

Услуге по Уговору ( 

техничка контрола пројекта) 
      45,000   

  
            80 511 

Зграде и грађевински објекти 

(Пројектна документација) 
      550,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

         

                06 Средства из донације       602,000   

                  Укупно за функцију 620      602,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат1101-П 5.1.5: 

Приходи из буџета 

         

                06 Средства из донације       602,000   

  
                

Свега за пројекат 1101-П 

5.1.5: 
     602,000   

                              

  

      

1101-

П 

5.1.6 

        

Пројекат: Техничка 

документација за 

канализациони систем у 

руралним областима на 

територији општине 

Сурдулица 

          

  

        620       Развој заједнице           

              81 421 Стални трошкови       9,000   

  
            82 423 

Услуге по Уговору ( 

техничка контрола пројекта) 
      77,000   

  
            83 511 

Зграде и грађевински објекти 

(Пројектна документација) 
      980,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

         

                06 Средства из донације       1,066,000   

                  Укупно за функцију 620      1,066,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1101-П 5.1.6: 

Приходи из буџета 

         

                06 Средства из донације       1,066,000   

  
                

Свега за пројекат1101-П 

5.1.6: 
     1,066,000   
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1101-

П 

5.1.7 

        

Пројекат: Систем за 

прикупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних 

вода на подручју Власине 

          

  

        620       Развој заједнице           

              84 421 Стални трошкови 5,000 3,453 69 5,000   

  
            85 424 

Специјализоване услуге ( 

ажурирање базе података) 
29,000 28,609 99 37,000   

  

            86 511 

Зграде и грађевински објекти 

(Пројектна документација-

план детаљне регулације) 

581,000 540,583 93 690,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

615,000 572,645 93     

                06 Средства из донације       732,000   

                  Укупно за функцију 620 615,000 572,645 93 732,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1101-П 5.1.7: 

Приходи из буџета 

615,000 572,645 93     

                06 Средства из донације       732,000   

  
                

Свега за пројекат 1101-П 

5.1.7: 
615,000 572,645 93 732,000   

                              

  

      

1101-

П 5.1. 

8 

        
Пројекат: Плaн детаљне 

регулације “Стари Рид” 
          

  

        620       Развој заједнице           

  
            87 424 

Специјализоване услуге ( 

ажурирање базе података) 
12,000 11,353 95 15,000   

  

            88 511 

Зграде и грађевински објекти 

(Пројектна документација-

план детаљне регулације) 

131,000 130,373 100 170,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

143,000 141,726 99     

                06 Средства из донације       185,000   

                  Укупно за функцију 620 143,000 141,726 99 185,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1101-П 5.1. 8: 

Приходи из буџета 

143,000 141,726 99     

                06 Средства из донације       185,000   

  
                

Свега за пројекат 1101-П 

5.1. 8: 
143,000 141,726 99 185,000   

                              

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 1 (ПА 1101- 0001 

+П 5.1.4. +1101-П 5.1.5 +  П 

5.1.6 + П 5.1.7 +П 5.1.8 ) 

          

                01 Приходи из буџета 28,465,000 6,863,662 24     

  
              06 Средства из донације       

13,670,00

0 
  

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      1,890,000   

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства 
      475,000   

  
                Свега за Програм 1 28,465,000 6,863,662 24 

16,035,00

0 
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70

71

7 

                            

  

      0601         

ПРОГРАМ 2 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

          

  

      

0601-

П 

5.1.9 

        

Пројекат: Изградња трасе  

канализационе мреже у 

сеоском насељу  Загужање-

на катастарској парцели 

број 1408, 1407 и 1406 КО  

Загужање 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            88/1 511 

Зграде и грађевински објекти 
      

11,300,00

0 
9,777,227 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

#VALUE!         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

11,300,00

0 
9,777,227 

  
                

Укупно за функцију 620 
#VALUE!     

11,300,00

0 
9,777,227 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.9: 

Приходи из буџета 

#VALUE!         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

11,300,00

0 
9,777,227 

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.9: 
#VALUE!     

11,300,00

0 
9,777,227 

                              

  

      

0601-

П 

5.1.10 

        

Пројекат: Изградња 

главног колектора 

канализационе мреже дуж 

државног пута у Белом 

Пољу 

          

  

        620       Развој заједнице           

              89 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

         

                  Укупно за функцију 620          

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.10: 

Приходи из буџета 

         

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.10: 
         

                              

  

      

0601-

П 

5.1.11 

        

Пројекат: Инвестиционо 

одржавање атмосферског 

канала у ул. Настаса 

Дојчиновића 

          

  

        620       Развој заједнице           

              90 511 Зграде и грађевински објекти 200,000 173,578 87     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

200,000 173,578 87     

                  Укупно за функцију 620 200,000 173,578 87     
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              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.11: 

Приходи из буџета 

200,000 173,578 87     

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.11: 
200,000 173,578 87     

                              

  

      

0601-

П 

5.1.12 

        

Пројекат: Изградња 

наставка канализационе 

мреже од пута 2-ог Б реда 

Сурдулица (Дубрава) 

          

  

        620       Развој заједнице           

              91 511 Зграде и грађевински објекти 1,930,000    1,170,000 1,163,445 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,930,000        

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      1,170,000 1,163,445 

                  Укупно за функцију 620 1,930,000    1,170,000 1,163,445 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат0601-П 5.1.12: 

Приходи из буџета 

1,930,000        

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      1,170,000 1,163,445 

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.12: 
1,930,000    1,170,000 1,163,445 

                              

  

      

0601-

П 

5.1.13 

        

Пројекат: Изградња 

фекалне канализационе 

мреже на делу 

саобраћајнице 56-56 до 

локалног пута Драгице 

Жарковић-Друм до улице 

Милтена Китановића 

          

  

        620       Развој заједнице           

              92 511 Зграде и грађевински објекти 825,000 749,506 91     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

825,000 749,506 91     

                  Укупно за функцију 620 825,000 749,506 91     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.13: 

Приходи из буџета 

825,000 749,506 91     

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.13: 
825,000 749,506 91     

                              

  

      

0601-

П 

5.1.14 

        

Пројекат: Изградња 

канализације у сеоском 

насељу Парапуде 

          

  

        620       Развој заједнице           

              93 511 Зграде и грађевински објекти 1,650,000 1,641,680 99     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,650,000 1,641,680 99     

                  Укупно за функцију 620 1,650,000 1,641,680 99     
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              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.14: 

Приходи из буџета 

1,650,000 1,641,680 99     

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.14: 
1,650,000 1,641,680 99     

                              

  

      

0601-

П 

5.1.15 

        

Пројекат: Изградња 

фекалне   канализације у  

сеоском насељу Ћурковица 

(2б – 2б) 

          

  

        620       Развој заједнице           

              94 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.15: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.15: 
0.00         

                              

  

      

0601-

П 

5.1.16 

        

Пројекат: Изградња 

фекалне   канализационе 

мреже  у Алакинцу-КП  

1677/2 и  685/3 

          

  

        620       Развој заједнице           

              95 511 Зграде и грађевински објекти       4,000,000 3,662,620 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      4,000,000 3,662,620 

                  Укупно за функцију 620      4,000,000 3,662,620 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.16: 

Приходи из буџета 

         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      4,000,000 3,662,620 

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.16: 
     4,000,000 3,662,620 

                              

  

      

0601-

П 

5.1.17 

        

Пројекат: Изградња 

атмосферске канализације 

од улице Драгице 

Жарковић до улива у 

улицу Сурдуличких 

Мученика 

          

  

        620       Развој заједнице           

              96 511 Зграде и грађевински објекти 2,400,000 1,742,333 73     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

2,400,000 1,742,333 73    

                  Укупно за функцију 620 2,400,000 1,742,333 73    
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              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.17: 

Приходи из буџета 

2,400,000 1,742,333 73    

  
                

Свега за пројекат  0601-П 

5.1.17: 
2,400,000 1,742,333 73    

                              

  

      

0601-

П 

5.1.18 

        

Пројекат: Изградња 

канализационе мреже у 

делу улице Војводе 

Мишића и у делу 

саобраћајнице 24-24 

          

  

        620       Развој заједнице           

              97 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0601-П 5.1.18: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0601-П 

5.1.18: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.18

-1 

        

Пројекат: Изградња 

кан.мреже у појасу  

саобраћајница 120-120, 

121а-121а,66-66 

          

  

        620       Развој заједнице           

              97/1 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.18-1: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.18-1: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.18

-2 

        

Пројекат: Доградња 

канализационе мреже у 

Доњем Романовцу 

          

  

        620       Развој заједнице           

              97/2 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.18-2: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.18-2: 
0.00         
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0701-

П 

5.1.18

-3 

        

Пројекат: Изградња 

фекалне канализационе 

мреже у Алакинцу део код 

Млинара 

          

  

        620       Развој заједнице           

              97/3 511 Зграде и грађевински објекти         0   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      0   

                  Укупно за функцију 620       0   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.18-3: 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      0   

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.18-3: 
      0   

                              

  

      

0701-

П 

5.1.18

-4 

        

Пројекат: Изградња 

фекалне канализационе 

мреже у Алакинцу део код 

школе 

          

  

        620       Развој заједнице           

              97/4 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.18-4: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.18-4: 
0.00         

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 2 ( П 5.1.9 +П 

5.1.10+ П 5.1.11+ П5.1.12 +П 

5.1.13+ П 5.1.14+П 5.1.15 +П 

5.1.16 +П 5.1.17+П 5.1.18+П 

5.1.18-1) 

          

                01 Приходи из буџета 7,005,000 4,307,096 61     

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

16,470,00

0 

14,603,29

1 

  
                Свега за Програм 2 7,005,000 4,307,096 61 

16,470,00

0 

14,603,29

1 

  
                            

70

71

7 

                            

  
      0701         

ПРОГРАМ 7 ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
          

  

      

0701-

П 

5.1.19 

        

Пројекат:Реконструкција 

локалног  некатегорисаног  

пута у насељу Загужање 

крак C-D 

          

  

        620       Развој заједнице           
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              98 511 Зграде и грађевински објекти       8,700,000 6,693,922 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

#VALUE!         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      8,700,000 6,693,922 

                  Укупно за функцију 620      8,700,000 6,693,922 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.19: 

Приходи из буџета 

         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      8,700,000 6,693,922 

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.19: 
     8,700,000 6,693,922 

                              

  

      

0701-

П 

5.1.20 

        

Пројекат:Реконструкција 

локалног  некатегорисаног  

пута у насељу Загужање 

крак Q-R 

          

  

        620       Развој заједнице           

              99 511 Зграде и грађевински објекти       0.00   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      0.00   

                  Укупно за функцију 620      0.00   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.20: 

Приходи из буџета 

     0.00   

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      0.00   

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.20: 
      0.00   

                              

  

      

0701-

П 

5.1.21 

        

Пројекат: Реконструкција 

некатегорисаних путева у 

селу Сувојница на КП  5166 

, КП 1838, ДОДАЈЕ СЕ KП 

1480, КП 5165, КП 3245, КП 

5177 

          

  

        620       Развој заједнице           

              100 511 Зграде и грађевински објекти 0.00     2,490,000 2,482,393 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      2,490,000 2,482,393 

                  Укупно за функцију 620 0.00     2,490,000 2,482,393 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.21: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      2,490,000 2,482,393 

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.21: 
0.00     2,490,000 2,482,393 
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0701-

П 

5.1.22 

        

Пројекат: Реконструкција 

пута у насељу Парапуде 

Сурдулица крак 1 

          

  
        620       Развој заједнице           

  
            101 511 

Зграде и грађевински објекти 
      

12,200,00

0 
  

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

12,200,00

0 
  

  
                

Укупно за функцију 620 
      

12,200,00

0 
  

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.22: 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

12,200,00

0 
  

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.22: 
      

12,200,00

0 
  

                              

  

      

0701-

П 

5.1.23 

        

Пројекат: Реконструкција 

пута у насељу Парапуде 

Сурдулица крак 2 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            102 511 

Зграде и грађевински објекти 
      

11,700,00

0 
  

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

11,700,00

0 
  

  
                

Укупно за функцију 620 
      

11,700,00

0 
  

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.23: 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

11,700,00

0 
  

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.23: 
      

11,700,00

0 
  

                              

  

      

0701-

П 

5.1.24 

        

Пројекат: Реконструкција 

пута у насељу Парапуде 

Сурдулица крак 3-Врла 

          

  

        620       Развој заједнице           

              103 511 Зграде и грађевински објекти       5,800,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      5,800,000   

                  Укупно за функцију 620       5,800,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.24: 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      5,800,000   

                  Свега за пројекат 0701-П       5,800,000   
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5.1.24: 

                              

  

      

0701-

П 

5.1.25 

        
Пројекат: Изградња крака 

Змај Јовине улице 
          

  

        620       Развој заједнице           

              104 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.25: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.25: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.26 

        

Пројекат: Реконструкција 

некатегорисаних путева у 

Доњем Романовцу -КП 449 

И 1113 

          

  

        620       Развој заједнице           

              105 511 Зграде и грађевински објекти       9,000,000 8,971,518 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      9,000,000 8,971,518 

                  Укупно за функцију 620       9,000,000 8,971,518 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.26: 

Приходи из буџета 

          

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      9,000,000 8,971,518 

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.26: 
      9,000,000 8,971,518 

                              

  

      

0701-

П 

5.1.27 

        

Пројекат: Инвестиционо 

одржавање пута Горња 

Козница-БРИШЕ СЕ 

          

  

        620       Развој заједнице           

              106 511 Зграде и грађевински објекти 0         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0         

                  Укупно за функцију 620 0         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.27: 

Приходи из буџета 

0         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.27: 
0         

                              

        0701-         Пројекат: Изградња           
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П 

5.1.28 

расвете дела 

улицеКапетана Радише 

Лукића и Војводе Мишића 

  

        620       Развој заједнице           

  
            107 511 

Зграде и грађевински објекти 

( пренете обавезе) 
1,600,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,600,000         

                  Укупно за функцију 620 1,600,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.28: 

Приходи из буџета 

1,600,000         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.28: 
1,600,000         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.29 

        

Пројекат Капитално 

одржавање пута у  

Кијевцу-путни правац Вл. 

Кафана – Кијевац   

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

107/

1 
511 

Зграде и грађевински објекти 
0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.29: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.29: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.30 

        

Пројекат: Изградња 

саобраћајнице крак 

Новице Дојчиновића-

ПРВА ФАЗА 

          

  

        620       Развој заједнице           

              108 511 Зграде и грађевински објекти       6,430,000 6,426,594 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      6,430,000 6,426,594 

                  Укупно за функцију 620 0     6,430,000 6,426,594 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.30: 

Приходи из буџета 

0         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      6,430,000 6,426,594 

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.30: 
0     6,430,000 6,426,594 

                              

  

      

0701-

П 

5.1.31 

        

Пројекат: Изградња 

продужетка НН мреже и 

јавне расвете у сеоском 
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насељу Сувојница 

  

        620       Развој заједнице           

              109 511 Зграде и грађевински објекти 260,000 259,402 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

260,000 259,402 100     

                  Укупно за функцију 620 260,000 259,402 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.31: 

Приходи из буџета 

260,000 259,402 100     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.31: 
260,000 259,402 100     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.32 

        

Пројекат: Изградња 

кан.мреже у појасу  

саобраћајница 120-120, 121а-

121а,66-66-БРИШЕ СЕ 

          

  

        620       Развој заједнице           

              110 511 Зграде и грађевински објекти           

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0         

                  Укупно за функцију 620 0         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.32: 

Приходи из буџета 

0         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.32: 
0         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.33 

        

Пројекат:  Текуће 

одржавање локалног  пута 

М1-13 -Костршевци 

          

  

        620       Развој заједнице           

              111 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 339,048 68     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

500,000 339,048 68     

                  Укупно за функцију 620 500,000 339,048 68     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.33: 

Приходи из буџета 

500,000 339,048 68     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.33: 
500,000 339,048 68     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.34 

        

Пројекат:  Текуће 

одржавање локалног  пута 

у Кијевцу путни правац 

Копчини-Дуги Дел 

          

  

        620       Развој заједнице           

              112 511 Зграде и грађевински објекти 1,530,000 500,000 33     
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,530,000 500,000 33     

                  Укупно за функцију 620 1,530,000 500,000 33     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.34: 

Приходи из буџета 

1,530,000 500,000 33     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.34: 
1,530,000 500,000 33     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.35 

        

Пројекат:  Текуће 

одржавање локалног  пута 

у Кијевцу путни правац 

Друм-Дуги Дел-Лескова 

Бара 

          

  

        620       Развој заједнице           

              113 511 Зграде и грађевински објекти       910,000 900,480 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      910,000 900,480 

                  Укупно за функцију 620 0     910,000 900,480 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.35: 

Приходи из буџета 

0         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      910,000 900,480 

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.35: 
0     910,000 900,480 

                              

  

      

0701-

П 

5.1.36 

        

Пројекат:  Текуће 

одржавање локалног  пута 

у Дикави путни правац 

Дикава-Лескова Бара-Г. 

Козница 

          

  

        620       Развој заједнице           

              114 511 Зграде и грађевински објекти 1,550,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,550,000         

                  Укупно за функцију 620 1,550,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.36: 

Приходи из буџета 

1,550,000         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.36: 
1,550,000         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.37 

        

Пројекат: Уређење 

пољских путева у МЗ 

Клисура, Божица, 

Сувојница, Алакинце и 

Биновце 

          

  

        620       Развој заједнице           

              115 511 Зграде и грађевински објекти       4,211,000 4,189,986 
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              116 511 Стручна оцена и коментари       256,000 155,808 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0         

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      117,000   

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      4,350,000 4,345,794 

                  Укупно за функцију 620 0     4,467,000 4,345,794 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.37: 

Приходи из буџета 

0         

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      117,000   

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      4,350,000 4,345,794 

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.37: 
0     4,467,000 4,345,794 

                              

  

      

0701-

П 

5.1.38 

        

Пројекат: Инвестиционо 

одржавање 

некатегорисаног пута 

Бојна Чука 

          

  

        620       Развој заједнице           

              117 511 Зграде и грађевински објекти 480,000 470,580 98     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

480,000 470,580 98     

                  Укупно за функцију 620 480,000 470,580 98     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.38: 

Приходи из буџета 

480,000 470,580 98     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.38: 
480,000 470,580 98     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.39 

        

Пројекат: Реконструкција 

локалних некатегорисаних 

путева у селу Алакинцу- на 

КП 1667/2 

          

  

        620       Развој заједнице           

              118 511 Зграде и грађевински објекти 9,500,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

9,500,000         

                  Укупно за функцију 620 9,500,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.39: 

Приходи из буџета 

9,500,000        

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.39: 
9,500,000        

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање дела локалне 

путне мреже у селу 

Сувојница 
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        620       Развој заједнице           

              119 511 Зграде и грађевински објекти 300,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

300,000         

                  Укупно за функцију 620 300,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40: 

Приходи из буџета 

300,000         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40: 
300,000         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-1 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање дела 

некатегорисаног пута у 

насељу Копчини-МЗ 

Загужање 

          

  

        620       Развој заједнице           

              120 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 476,700 95     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

500,000 476,700 95     

                  Укупно за функцију 620 500,000 476,700 95     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-1: 

Приходи из буџета 

500,000 476,700 95     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-1: 
500,000 476,700 95     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-2 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање локалног 

некатегорисаног пута у 

Клисури 

          

  

        620       Развој заједнице           

              121 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-2: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-2: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-3 

        

Пројекат: Инвестиционо  

одржавање центра  у 

Клисури 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

1 
511 

Зграде и грађевински објекти 
0.00     980,000 976,248 
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      980,000 976,248 

                  Укупно за функцију 620 0.00     980,000 976,248 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-3: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      980,000 976,248 

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-3: 
0.00     980,000 976,248 

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-4 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање локалне  путне 

мреже  у Мачкатици 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

2 
511 

Зграде и грађевински објекти 
1,700,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,700,000         

                  Укупно за функцију 620 1,700,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-4: 

Приходи из буџета 

1,700,000         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-4: 
1,700,000         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-5 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање локалних  путева 

у Божици 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

3 
511 

Зграде и грађевински објекти 
0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-5: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-5: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-6 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање локалних  путева 

у Доњем Романовцу 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

4 
511 

Зграде и грађевински објекти   
500,000 484,550 97     
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

500,000 484,550 97     

                  Укупно за функцију 620 500,000 484,550 97     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-6: 

Приходи из буџета 

500,000 484,550 97     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-6: 
500,000 484,550 97     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-7 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање локалних  путева 

у Горњем  Романовцу 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

5 
511 

Зграде и грађевински објекти 
500,000 485,400 97     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

500,000 485,400 97     

                  Укупно за функцију 620 500,000 485,400 97     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-7: 

Приходи из буџета 

500,000 485,400 97     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-7: 
500,000 485,400 97     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-8 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање локалних  

путева у Новом Селу 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

6 
511 

Зграде и грађевински објекти 
0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-8: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-8: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-9 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање локалног пута у 

насељу Пискавица 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

7 
511 

Зграде и грађевински објекти 
500,000 454,800 91     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

500,000 454,800 91     

                  Укупно за функцију 620 500,000 454,800 91     
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              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-9: 

Приходи из буџета 

500,000 454,800 91     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-9: 
500,000 454,800 91     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-10 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање паркинг простора 

иза поште 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

8 
511 

Зграде и грађевински објекти 
500,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

500,000         

                  Укупно за функцију 620 500,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-10: 

Приходи из буџета 

500,000         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-10: 
500,000         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-11 

        

Пројекат: Инвестиционо 

одржавање локалног 

некатегорисаног пута у 

Бојној Чуки на КП број 4845 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

121/

9 
511 

Зграде и грађевински објекти 
500,000 475,219 95     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

500,000 475,219 95     

                  Укупно за функцију 620 500,000 475,219 95     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-11: 

Приходи из буџета 

500,000 475,219 95     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-11: 
500,000 475,219 95     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-12 

        

Пројекат:Уградња семафора 

на раскрсници улица 

Сурдуличких Мученика и 

Српских Владара 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

10 
511 

Зграде и грађевински објекти 

0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-12: 

Приходи из буџета 

0.00         
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Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-12: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-13 

        

Пројекат: Инвестиционо 

одржавање локалног 

некатогорисаних путева у 

Дугојници 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

11 
511 

Зграде и грађевински објекти 

0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-13: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-13: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-14 

        
Пројекат: Изградња расвете 

у Белом Пољу 
          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

12 
511 

Зграде и грађевински објекти 

0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-14: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-14: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-15 

        

Пројекат: Реконструкција и 

изградња путева на Власини 

Рид 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

13 
511 

Зграде и грађевински објекти 

0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-15: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-15: 
0.00         
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0701-

П 

5.1.40

-16 

        

Пројекат:Реконструкција 

локалног некатегорисаног 

пута у махали Кољандини 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

14 
511 

Зграде и грађевински објекти 

0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-16: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-16: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-17 

        

Пројекат: Текуће 

одржавање улице 8 српске 

бриаде 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

15 
511 

Зграде и грађевински објекти 

120,000 120,000 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

120,000 120,000 100     

                  Укупно за функцију 620 120,000 120,000 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-17: 

Приходи из буџета 

120,000 120,000 100     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-17: 
120,000 120,000 100     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-18 

        

Пројекат:Текуће одржавање  

некатегорисаних путева у 

Јелашници 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

16 
511 

Зграде и грађевински објекти 

590,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

590,000         

  
                

Укупно за функцију 620 
590,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-18: 

Приходи из буџета 

590,000         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-18: 
590,000        

                              



1112-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

  

      

0701-

П 

5.1.40

-19 

        

Пројекат:Текуће одржавање  

некатегорисаних путева у 

Стајковцу 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

17 
511 

Зграде и грађевински објекти 

0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-19: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-19: 
0.00         

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-20 

        

Пројекат:Текуће одржавање  

некатегорисаних путева у 

Масурици 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

18 
511 

Зграде и грађевински објекти 

360,000 360,000 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

360,000 360,000 100     

                  Укупно за функцију 620 360,000 360,000 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-20: 

Приходи из буџета 

360,000 360,000 100     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-20: 
360,000 360,000 100     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-21 

        

Пројекат: Израда дренаже 

уз локални  некатегорисани 

пут у селу  Доње Романовцe 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

19 
511 

Зграде и грађевински објекти   

540,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

540,000         

                  Укупно за функцију 620 540,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-21: 

Приходи из буџета 

540,000         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-21: 
540,000         
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0701-

П 

5.1.40

-22 

        

Пројекат: Текуће 

одржавање крака у улуци 

Настаса Дојчиновића 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

20 
511 

Зграде и грађевински објекти   

590,000 583,200 99     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

590,000 583,200 99     

                  Укупно за функцију 620 590,000 583,200 99     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-22: 

Приходи из буџета 

590,000 583,200 99     

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-22: 
590,000 583,200 99     

                              

  

      

0701-

П 

5.1.40

-23 

        

Пројекат: Измештање дела 

НН мреже и постављање 

јавне расвете на КП бр. 

1674, 1341, 1340 и 1336 КО 

Алакинце, потез Дубрава 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            
121/

21 
512 

Машине и опрема 

240,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

240,000         

  
                

Укупно за функцију 620 
240,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0701-П 5.1.40-23: 

Приходи из буџета 

240,000         

  
                

Свега за пројекат 0701-П 

5.1.40-23: 
240,000         

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 7 ( П 5.1.19+ П 

5.1.20 + П 5.1.21 + П5.1.22  

+П 5.1.23+ П 5.1.24+П 5.1.25 

+П 5.1.26 +П 5.1.27+П 5.1.28 

+П 5.1.29 +0701-П 5.1.30+П 

5.1.31+П 5.1.32+П 5.1.33+П 

5.1.34+П 5.1.35+П 5.1.36+П 

5.1.37+П 5.1.38+П 5.1.39+П 

5.1.40+П 5.1.40-1+П 5.1.40-

2+ П 5.1.40-3+П 5.1.40-

4+П5.1.40-5+П 5.1.40.1-6+П 

5.1.40-7+ П 5.1.40-8+П 

5.1.40-9+П 5.1.40-10+ П 

5.1.40-11 +П 5.1.40-12+П 

5.1.40-13+ П5.1.40-14+П 

5.1.40-15+П 5.1.40-16+П 

5.1.40-17+П 5.1.40-18+П 

5.1.40-19+П 5.1.40-20+0701-

П 5.1.40-21+ П 5.1.40-22+П 

5.1.40-23 ) 

          

  
              01 Приходи из буџета 22,860,000 5,008,899 22     

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      117,000   

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

62,560,00

0 

30,796,94

8 



1114-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

  
                Свега за Програм 7 22,860,000 5,008,899 22 

62,677,00

0 

30,796,94

8 

                              

70

71

4 

      

  

  

      

            

  
      

1201 
  

      

ПРОГРАМ 1 3  РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 
          

  

      
1201-

0001 

  

      

ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА 

КУЛТУРЕ 

          

  

      

  

860 

      

Рекреација, спорт, културе 

и вере, некласификоване 

на другом месту 

          

              122 481 Историјски архив 360,000 346,997 96     

                              

  

      

  

  

    

01 

Извори финансирања за 

функцију 860 

Приходи из буџета 

360,000 346,997 96     

                  Укупно за функцију 860 360,000 346,997 96     

                              

  

      

  

  

    

  

Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001 

Приходи из буџета 

360,000 346,997 96     

  
      

  
  

    
  

Свега за програмску 

активност 1201-0001 
360,000 346,997 96     

                              

  

      
1201-

0002 

  

      

ПА 002-ПОДСТИЦАЈ 

КУЛТУРНОМ И 

УМЕТНИЧКОМ 

СТВАРАЛАШТВУ 

          

  

      

  

860 

      

Рекреација, спорт, културе 

и вере, некласификоване 

на другом месту 

          

  

            123 481 

Дотације верским 

организацијама: 

Ова апропријација намењена 

је Верским заједницама 

1,000,000 700,000 70     

  

            124 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за финансирање 

програма и пројеката 

Удружењима: Удружење 

жена, Удружење жена 

“Викторија 017”, “Звичај” , 

астрономско друштво 

“Вега”,”Сувојничка душа”, 

Сувојница, Удружење 

узгајивача голубова и друга 

Удружења из области 

културног и уметничког 

стваралаштва 

1,300,000 438,000 34     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 860 

Приходи из буџета 

2,300,000 1,138,000 49     

                  Укупно за функцију 860 2,300,000 1,138,000 49     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0002 

Приходи из буџета 

2,300,000 1,138,000 49     

  
                

Свега за програмску 

активност 1201-0002 
2,300,000 1,138,000 49     

                              

                              

  
      

1201-

П 
        

Пројекат:  Израда дренаже 

објекта СКЦ 
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5.1.41 

  

        620       Развој заједнице           

              125 511 Зграде и грађевински објекти 950,000 948,197 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

950,000 948,197 100     

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

          

                  Укупно за функцију 620 950,000 948,197 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201-П 5.1.41: 

Приходи из буџета 

950,000 948,197 100     

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

          

  
                

Свега за пројекат 1201-П 

5.1.41: 
950,000 948,197 100     

                              

  

      

1201-

П 

5.1.42 

        
Пројекат: Реконструкцију 

МК Власина Рид 2 фаза 
          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

125/

1 
424 Специјализоване услуге 100,000 95,280 95     

  
            126 511 

Зграде и грађевински 

објекти- 
      1,800,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

100,000 95,280 95     

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

      1,800,000   

                  Укупно за функцију 620 100,000 95,280 95 1,800,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат1201-П 5.1.42: 

Приходи из буџета 

100,000 95,280 95     

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

      1,800,000   

  
                

Свега за пројекат 1201-П 

5.1.42: 
100,000 95,280 95 1,800,000   

                              

  

      

1201-

П 

5.1.43 

        

Пројекат: Реконструкција 

Задружног дома Алакинце-

2 фаза 

          

  

        620       Развој заједнице           

              127 511 Зграде и грађевински објекти       1,200,000   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

          

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

      1,200,000   

                  Укупно за функцију 620       1,200,000   
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              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201-П 5.1.43: 

Приходи из буџета 

          

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

      1,200,000   

  
                

Свега за пројекат 1201-П 

5.1.43: 
      1,200,000   

                              

  

      

1201-

П 

5.1.44 

        
Пројекат: Реконструкција 

Задружног дома Дугојница 
          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

127/

1 
511 

Зграде и грађевински објекти 
0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201-П 5.1.44: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 1201-П 

5.1.44: 
0.00         

                              

  

      

1201-

П 

5.1.44

-1 

        

Пројекат: Капитално 

одржавање установа 

културе-реконструкција 

биоскпске сале и хола 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

127/

2 
511 

Зграде и грађевински објекти 
0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201-П 5.1.44-1: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 1201-П 

5.1.44-1: 
0.00         

                              

  

      

1201-

П 

5.1.44

-2 

        

Пројекат: Опремање  

Сурдуличког културног 

центра 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

127/

3 
512 

Машине и опрема 
0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201-П 5.1.44-2: 

Приходи из буџета 

0.00         
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Свега за пројекат 1201-П 

5.1.44-2: 
0.00         

                              

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 13 ( ПА 1201-

0001+ПА 1201-0002 + П 

5.1.41+ П 5.1.42-1+П 

5.1.43+П 5.1.44+П 5.1.44-

1+П 5.44-2) 

          

                01 Приходи из буџета 3,710,000 2,528,474 68     

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 

(Веза 10) 

      3,000,000   

  

                Свега за Програм 13 3,710,000 2,528,474 68 3,000,000   

                              

70

71

7 

      1301         
ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
          

  

      

1301-

П 

5.1.45 

        

Пројекат: Доградња 

источне трибине градског 

стадиона са пратећим 

радовима 

          

  

        620       Развој заједнице           

              128 511 Зграде и грађевински објекти              

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

        

                  Укупно за функцију 620        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.45: 

Приходи из буџета 

        

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.45: 
        

                              

  

      

1301-

П 

5.1.46 

        

Пројекат: Изградња 

платформе на крову 

северне трибине градског 

стадиона (за смештај 

камере) 

          

  

        620       Развој заједнице           

              129 511 Зграде и грађевински објекти   0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.46: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.46: 
0.00         

                              

  

      

1301-

П 

5.1.48 

        

Пројекат: Мотажа и 

пуштање у рад рефлектора 

на градском стадиону-II 

фаза 
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        620       Развој заједнице           

              130 511 Зграде и грађевински објекти 1,960,000 1,952,580 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,960,000 1,952,580 100     

                  Укупно за функцију 620 1,960,000 1,952,580 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.48: 

Приходи из буџета 

1,960,000 1,952,580 100     

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.48: 
1,960,000 1,952,580 100     

                              

  

      

1301-

П 

5.1.49 

        

Пројекат: Изградња 

фудбалског терена у Белом 

Пољу 

          

  

        620       Развој заједнице           

              131 511 Зграде и грађевински објекти 2,800,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

2,800,000         

                  Укупно за функцију 620 2,800,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.49: 

Приходи из буџета 

2,800,000         

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.49: 
2,800,000         

                              

  

      

1301-

П 

5.1.50 

        

Пројекат: Текуће  

одржавање игралишта у 

Белом Пољу мења се и 

гласи Текуће одржавање 

фудбалског терена у Белом 

Пољу 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

131/

1 
511 

Текуће  одржавање 

фудбалског терена 
450,000        

              132 511 Зграде и грађевински објекти 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

450,000         

                  Укупно за функцију 620 450,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.50: 

Приходи из буџета 

450,000         

  
                

Свега за пројекат1301-П 

5.1.50: 
450,000         

                              

  

      

1301-

П 

5.1.51 

        

Пројекат: Изградња 

потпорног зида и ограде на 

фудбалском стадиону Бело 

Поље 

          

  

        620       Развој заједнице           
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              133 511 Зграде и грађевински објекти 880,000    1,570,000 1,566,168 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

880,000         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      1,570,000 1,566,168 

                  Укупно за функцију 620 880,000     1,570,000 1,566,168 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.51: 

Приходи из буџета 

880,000         

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      1,570,000 1,566,168 

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.51: 
880,000     1,570,000 1,566,168 

                              

  

      

1301-

П 

5.1.52 

        

Пројекат: Пројекат: 

Набавка и уградња видео 

надзора на градком 

стадиону 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

133/

1 
512 

Машине и опрема 
200,000 192,711 96     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

200,000 192,711 96     

                  Укупно за функцију 620 200,000 192,711 96     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.52: 

Приходи из буџета 

200,000 192,711 96     

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.52: 
200,000 192,711 96     

                              

  

      

1301-

П 

5.1.53 

        
Пројекат: Ноћно 

обележавање стубова 
          

  

        620       Развој заједнице           

              134 424 Специјализоване услуге 1,100,000 1,031,993 94     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

1,100,000 1,031,993 94     

                  Укупно за функцију 620 1,100,000 1,031,993 94     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат1301-П 5.1.53: 

Приходи из буџета 

1,100,000 1,031,993 94     

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.53: 
1,100,000 1,031,993 94     

                              

  

      

1301-

П 

5.1.54 

        

Пројекат: Постављање 

урбаног мобилијара на 

дечијем игралишту  у 

Сувојници I фаза 

          

  

        620       Развој заједнице           

              135 511 Зграде и грађевински објекти 360,000 350,400 97     
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

360,000 350,400 97     

                  Укупно за функцију 620 360,000 350,400 97     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.54: 

Приходи из буџета 

360,000 350,400 97     

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.54: 
360,000 350,400 97     

                              

  

      

1301-

П 

5.1.54

-1 

        

Пројекат: Текуће поправке 

и одржавање спортских 

објеката 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

135/

1 
425 

Текуће поправке и 

одржавање 
590,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

590,000         

                  Укупно за функцију 620 590,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.54-1: 

Приходи из буџета 

590,000         

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.54-1: 
590,000         

                              

  

      

1301-

П 

5.1.54

-2 

        

Пројекат: Постављање 

урбаног мобилијара на 

дечијем игралишту  у 

Дугојница 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

135/

2 
511 

Зграде и грађевински објекти 
0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

0.00         

                  Укупно за функцију 620 0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.54-2: 

Приходи из буџета 

0.00         

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.54-2: 
0.00         

                              

  

      

1301-

П 

5.1.54

-3 

        

Пројекат: Уградња 

подземних хидраната на 

градском стадиону 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

135/

3 
511 

Зграде и грађевински објекти 
320,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

320,000        

                  Укупно за функцију 620 320,000        
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              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1301-П 5.1.54-3: 

Приходи из буџета 

320,000        

  
                

Свега за пројекат 1301-П 

5.1.54-3: 
320,000        

                              

                              

  

      

1301-

0001 

  

      

ПА 001-ПОДРШКА 

ЛОКАЛНИ СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА 

          

  

      

  

810 

      

Услуге рекреације и спорта           

  

      

  

  

  136 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за: 

- Спортске организације 

50,000,000 49,080,000 98     

  

      

  

  

  137 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за омладинска 

Удружења: Центар за 

друштвени реконструкцију и 

друга Удружења из ове 

области 

200,000 200,000 100     

                              

  

      

  

  

    

01 

Извори финансирања за 

функцију 810 

Приходи из буџета 

50,200,000 49,280,000 98     

                  Укупно за функцију 810 50,200,000 49,280,000 98     

                              

  

      

  

  

    

  

Извори финансирања за 

програмску активност 

1301-0001: 

Приходи из буџета 

50,200,000 49,280,000 98     

  
      

  
  

    
  

Свега за програмску 

активност 1301-0001 
50,200,000 49,280,000 98     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 14  (П 5.1.45+ П 

5.1.46-1+П 5.1.48 + П 5.1.49 

+П 5.1.50+ П 5.1.51 + П 

5.1.53+П 5.1.54 +П 5.1.54-

1+П 5.1.54-2+ ПА 1301-

0001) 

          

                01 Приходи из буџета 58,860,000 52,807,684 90     

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      1,570,000 1,566,168 

  
                Свега за Програм 14 58,860,000 52,807,684 90 1,570,000 1,566,168 

                              

07

25

7 

                            

  

    

5.

1.

1.           

СУРДУЛИЧКИ 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
          

  
      

1201 
  

      

ПРОГРАМ  13  РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 
          

  

      
1201-

0001 

  

      

ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА 

КУЛТУРЕ 

          

  

        820       Услуге културе           

  
            138 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде 
5,800,000 5,705,674 98     

  
            139 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца   
1,025,000 1,021,429 100     
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            140 414 

Социјална давања 

запосленима 

Ова апропријација је 

намењена за исплате накнада 

за време одсуствовања са 

посла, отпремнина и помоћи 

и помоћи у медицинском 

лечењу 

650,000 576,053 89 290,000   

  

            141 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 

Ова апропријација намењена 

је за исплате накнада за 

долазак на посао и са посла 

од тога: 

50,000 15,576 31     

  
            142 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
70,000 67,338 96     

  

            143 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

трошкова платног промета, 

струје, комуналних услуга, 

услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

1,335,000 1,101,929 83 100,000 28,000 

  

            144 422 

Трошкови путовања 

намењена су за исплату 

трошкова путовања у земљи 

и иностранству 

700,000 249,819 36 10,000 2,000 

  

            145 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања 

запослених, информисања, 

стручних услуга, 

репрезентације, осталих 

општих услуга 

6,650,000 5,776,875 87 30,000 17,000 

  

            146 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

услуга образовања културе и 

спорта, медицинских услуга, 

очувања животне средине, 

науке, геодетске услуге и 

остало 

4,400,000 3,815,266 87 20,000   

  

            147 425 

Текуће поправке и 

одржавање односи се на 

текуће поправке и 

одржавање зграда и опреме 

300,000 267,900 89     

  

            148 426 

Материјал 

Ова апропријација намењена 

је за: 

- набавку административног 

материјала. 

- материјал за образовање и 

усавршавање запослених, 

- материјал за саобраћај, 

- материјал за образовање, 

културу и спорт, 

- материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

- материјал за посебне 

намене 

2,000,000 1,503,646 75 90,000 38,000 

  
            149 465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
593,000 593,000 100     

  
            150 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
220,000 162,434 74 10,000 4,000 

  
            151 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
50,000        

  

            152 512 

Машине и опрема 

Ова апропријација је 

намењена за набаку 

административне опреме, 

опреме за образовање, 

културу и спорт и др. 

600,000 500,420 83     

              153 515 Нематеријална имовина 200,000 190,990 95 400,000 400,000 

  
            154 622 

Набавка финансијске 

имовине 
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 820 

Приходи из буџета 

24,643,000 21,548,349 87     

                04 Сопствени приходи       260,000 89,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      690,000 400,000 

                  Укупно за функцију 820 24,643,000 21,548,349 87 950,000 489,000 

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

Приходи из буџета 

24,643,000 21,548,349 87     

                04 Сопствени приходи       260,000 89,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      690,000 400,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 1201-0001 
24,643,000 21,548,349 87 950,000 489,000 

                              

  

      
1201-

0002 

  

      

ПА 002-ПОДСТИЦАЈ 

КУЛТУРНОМ И 

УМЕТНИЧКОМ 

СТВАРАЛАШТВУ 

          

  

        820       Услуге културе           

  
            155 422 Трошкови путовања 20,000 13,206 66     

  

            156 423 

Услуге по уговору 

За Окружну смотру 

рецитатора и смотру 

аматерских позоришта 

343,000 120,446 35     

  
            157 426 Материјал 87,000 34,120 39     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 820 

Приходи из буџета 

450,000 167,772 37     

                  Укупно за функцију 820 450,000 167,772 37     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0002: 

Приходи из буџета 

450,000 167,772 37     

  
                

Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
450,000 167,772 37     

                              

  

      

1201-

П 

5.1.1.1 

        Пројекат: Власинско лето           

  

        820       Услуге културе           

              158 421 Стални трошкови 20,000 15,910 80     

              159 422 Трошкови путовања 40,000 22,770 57 10,000   

              160 423 Услуге по уговору 3,145,000 2,550,777 81 60,000   

              161 424 Специјализоване услуге 2,700,000 2,539,150 94 100,000   

              162 426 Материјал 260,000 204,397 79 10,000   

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 820 

Приходи из буџета 

6,165,000 5,333,004 87     

  
              08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
      180,000   

  
                Укупно за функцију 820 6,165,000 5,333,004 87 180,000   
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              01 

Извори финансирања за 

пројекат  1201-П 5.1.1.1: 

Приходи из буџета 

6,165,000 5,333,004 87     

  
              08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
      180,000   

  
                

Свега за пројекат1201-П 

5.1.1.1 : 
6,165,000 5,333,004 87 180,000   

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 13  ( ПА 1201-

0001+ПА 1201-0002+ П 

5.1.1.1) 

          

                01 Приходи из буџета 31,258,000 27,049,125 87     

                04 Сопствени приходи       260,000 89,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      690,000 400,000 

  
              08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
      180,000   

  
                Свега за Програм 13 31,258,000 27,049,125 87 1,130,000 489,000 

  
                            

  
                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.1.1 
          

                01 Приходи из буџета 31,258,000 27,049,125 87     

                04 Сопствени приходи       260,000 89,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      690,000 400,000 

  
              08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
      180,000   

  
                Свега за за Подглаву 5.1.1 31,258,000 27,049,125 87 1,130,000 489,000 

                              

07

25

6 

                            

  

    

5.

1.

2.   

  

      

БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ 
          

  
      

1201 
  

      

 ПРОГРАМ 1 3  РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 
          

  

      
1201-

0001 

  

      

ПА 001 – 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА 

КУЛТУРЕ 

          

  
      

  
820 

      
Услуге културе           

  
            163 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
5,220,388 4,822,611 92     

  
            164 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
963,360 864,558 90     

  

            165 414 

Социјална давања 

запосленима 

Ова апропријација је 

намењена за исплате накнада 

за време одсуствовања са 

посла, отпремнина и помоћи 

и помоћи у медицинском 

лечењу 

200,000 24,890 12 150,000   

  

            166 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 

Ова апропријација намењена 

је за исплате накнада за 

долазак на посао и са посла 

20,000        

  
            167 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
490,000 406,735 83     

  

            168 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

трошкова платног промета, 

струје, комуналних услуга, 

услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

500,000 463,979 93 60,000 15,000 
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            169 422 Трошкови путовања 60,000 4,402 7 40,000 22,000 

  

            170 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања 

запослених, информисања, 

стручних услуга, 

репрезентације, осталих 

општих услуга ( износ од 

3.000.000 динара мења се 

износом од 3.400.000 динара  

из извора 01, из извора 04 – 

100.000, из извора 07 – 

204.000) 

3,400,000 2,696,100 79 304,000 235,000 

  

            171 424 

Специјализоване услуге  (из 

извора 01- 70.000, из извора 

04 – 50.000, из извора 07 – 

98.000) 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

услуга образовања културе и 

спорта 

70,000 45,540 65 148,000 104,000 

  

            172 425 

Текуће поправке и 

одржавање односи се на 

текуће поправке и 

одржавање зграда 

400,000 28,610 7 20,000 1,000 

  

            173 426 

Материјал 

Ова апропријација намењена 

је за: 

- набавку административног 

материјала. 

- материјал за образовање и 

усавршавање запослених, 

- материјал за саобраћај, 

- материјал за образовање, 

културу и спорт, 

- материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

- материјал за посебне 

намене 

 (из извора 01 350.000, из 

извора 04 – 170.000, из 

извора 07 – 35.000) 

350,000 111,750 32 205,000 59,000 

  
            174 465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
638,000 638,000 100     

  
            175 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
5,000    10,000   

  

            176 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

новчаних казни по решењу 

судова 

3,800,000 372,571 10 20,000 14,000 

  

            177 512 

Машине и опрема  (из извора 

01 110.000, , из извора 07 – 

463.000) 

110,000 69,896 64 463,000 463,000 

  

            178 515 

Нематеријална имовина  (из 

извора 01 300.000, из извора 

04 – 50.000, из извора 07 – 

200.000) 

300,000 255,413 85 250,000 200,000 

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 820 

Приходи из буџета 

16,526,748 10,805,054 65     

  
              04 Сопствени приходи       520,000 113,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      1,150,000 1,000,000 

  
                Укупно за функцију 820 16,526,748 10,805,054 65 1,670,000 1,113,000 

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

Приходи из буџета 

16,526,748 10,805,054 65     
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                04 Сопствени приходи       520,000 113,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      1,150,000 1,000,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 1201-0001 
16,526,748 10,805,054 65 1,670,000 1,113,000 

                              

  
                            

  

      
1201-

0002 

  

      

ПА 002-ПОДСТИЦАЈ 

КУЛТУРНОМ И 

УМЕТНИЧКОМ 

СТВАРАЛАШТВУ 

          

  
      

  
820 

      
Услуге културе           

  

            179 423 

Услуге по Уговору 

Ова апропријација је 

намењена за: 

Песници за децу и деца за 

песнике 

Општинска смотра 

рецитатора 

И други потстицаји у 

културном уметничком 

стваралаштву 

160,000 57,813 36 23,000 11,000 

              180 424 Специјализоване услуге 50,000 20,000 40     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 820 

Приходи из буџета 

210,000 77,813 37     

                04 Сопствени приходи       23,000 11,000 

                  Укупно за функцију 820 210,000 77,813 37 23,000 11,000 

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0002: 

Приходи из буџета 

210,000 77,813 37     

                04 Сопствени приходи       23,000 11,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 1201-0002 
210,000 77,813 37 23,000 11,000 

                              

  

      

1201-

П 

5.1.2.1 

        

Пројекат: Промоција 

књижевних дела 

популисање књига и 

читања 

          

  

      

  

820 

      

Услуге културе           

              181 423 Услуге по Уговору 110,000 52,935 48 35,000 2,000 

              182 424 Специјализоване услуге 100,000 66,428 66     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 820 

Приходи из буџета 

210,000 119,363 57     

                04 Сопствени приходи       35,000 2,000 

                  Укупно за функцију 820 210,000 119,363 57 35,000 2,000 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 1201-П 5.1.2.1: 

Приходи из буџета 

210,000 119,363 57     

                04 Сопствени приходи       35,000 2,000 

  
                

Свега за пројекат 1201-П 

5.1.2.1: 
210,000 119,363 57 35,000 2,000 

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 13 ( ПА 1201-

0001+ПА 1201-0002+ П 
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5.1.2.1) 

                01 Приходи из буџета 16,946,748 11,002,230 65     

                04 Сопствени приходи       578,000 126,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      1,150,000 1,000,000 

  
                Свега за Програм 13 16,946,748 11,002,230 65 1,728,000 1,126,000 

                              

  
                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.1.2 
          

                01 Приходи из буџета 16,946,748 11,002,230 65     

                04 Сопствени приходи       578,000 126,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      1,150,000 1,000,000 

                  Свега за за Подглаву 5.1.2 16,946,748 11,002,230 65 1,728,000 1,126,000 

                              

70

70

4 

            

  

              

  
      0602         ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
          

  
      

0602-

0006 
        

ПА 006-ИНФОРМИСАЊЕ 
          

  

        830   

  

  
Услуге емитовања и 

штампања 
          

  

              423 

Услуге по уговору 

- Ова апропријација је 

намењена за услуге 

информисања јавности, рад 

Скупштине, органа и тела 

јединице локалне 

самоуправе, објављивање у 

јавним гласилима 

          

  
            183 423 Медијске услуге радија 1,500,000 1,499,849 100     

  
            184 423 

Медијске услуге радија и  

телевизије 
400,000        

  
            185 423 Остале медијске услуге 175,000 39,360 22     

  

            186 423 

Услуге информисања 

јавности – штампане 

публикације 

1,000,000 273,106 27     

  
            187 423 

Услуге објављивања у 

јавним гласилима 
450,000 283,593 63     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 830 

Приходи из буџета 

3,525,000 2,095,908 59     

                  Укупно за функцију 830 3,525,000 2,095,908 59     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0006: 

Приходи из буџета 

3,525,000 2,095,908 59     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0006 
3,525,000 2,095,908 59     

                              

  

      

0602-

П 

5.1.55 

        

Пројекат: ПРОЈЕКТНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

МЕДИЈА 

          

  

      

  

830   

  

  
Услуге емитовања и 

штампања 
          

  
            188 481 

Пројектно финансирање 

медија по јавном конкурсу 
2,000,000        
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 830 

Приходи из буџета 

2,000,000        

  
                Укупно за функцију 830 2,000,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602-П 5.1.55: 

Приходи из буџета 

2,000,000        

  
                

Свега за пројекат 0602-П 

5.1.55: 
2,000,000        

                              

  

      
0602-

0008 
        

ПА 008 – ПРОГРАМИ 

НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА 

          

  

        860       

Рекреација, спорт, култура 

и вере некласификоване на 

другом месту 

          

  

            189 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за: 

Друштво за едукацију Рома 

Друштво за просвету, науку, 

културу и социјална питања 

“ Друштво Ром” 

Савез друштва Рома 

пчињског и јабланичког 

округа 

Велико срце Рома, 

И друга Удружења из 

области програма или 

пројеката националних 

мањина 

1,400,000 989,505 71     

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 860 

Приходи из буџета 

1,400,000 989,505 71     

                  Укупно за функцију 860 1,400,000 989,505 71     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0008 

Приходи из буџета 

1,400,000 989,505 71     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0008 
1,400,000 989,505 71     

                              

  

      

0602-

П 

5.1.55

-1 

        

Пројекат: Социјална 

инклузија и побољшање 

услова становања Рома и 

Ромскиња у  РС у 2016. 

години 

          

  

      

  

980 

      

Образовање 

некласификовано на 

другом месту 

          

  
            

189/

1 
465 

Остале  текуће донације и 

трансфери 
7,000,000 5,600,000 80     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 980 

Приходи из буџета 

7,000,000 5,600,000 80     

                  Укупно за функцију 980 7,000,000 5,600,000 80     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602-П 5.1.55-1: 

Приходи из буџета 

7,000,000 5,600,000 80     

  
                

Свега за пројекат 0602-П 

5.1.55-1: 
7,000,000 5,600,000 80     
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0602-

П 

5.1.55

-2 

        
Пројекат: Светски дан 

Рома 
          

  

      

  

860       

Рекреација, спорт, култура 

и вере некласификоване на 

другом месту 

          

  
            

189/

2 
423 Услуге по Уговору 0.00         

  
            

189/

3 
472 

Накнаде из буџета за 

образовање 
110,000 104,000 95     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 980 

Приходи из буџета 

110,000 104,000 95     

                  Укупно за функцију 980 110,000 104,000 95     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602-П 5.1.55-1: 

Приходи из буџета 

110,000 104,000 95     

  
                

Свега за пројекат 0602-П 

5.1.55-1: 
110,000 104,000 95     

                              

  

      

0602-

П 

5.1.55

-3 

        Пројекат: Равноправност           

  

      

  

860       

Рекреација, спорт, култура 

и вере некласификоване на 

другом месту 

          

  
            

189/

4 
465 

Остале донације, дотације и 

трансфери 
140,000 139,500 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 860 

Приходи из буџета 

140,000 139,500 100     

                  Укупно за функцију 860 140,000 139,500 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602-П 5.1.55-3: 

Приходи из буџета 

140,000 139,500 100     

  
                

Свега за пројекат 0602-П 

5.1.55-3: 
140,000 139,500 100     

                              

  

      

0602-

П 

5.1.56 

        
Пројекат: Подршка свим 

нивоима образовања 
          

  

      

  

980 

      

Образовање 

некласификовано на 

другом месту 

          

  
            190 472 

Накнада из буџета за 

културу, науку и спорт 
6,000,000 4,908,555 82     

  
            191 472 Фонд Ђорђе Лазаревић 20,000        

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 980 

Приходи из буџета 

6,020,000 4,908,555 82     

  
                Укупно за функцију 980 6,020,000 4,908,555 82     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602-П 5.1.56: 

Приходи из буџета 

6,020,000 4,908,555 82     

  
                

Свега за пројекат 0602-П 

5.1.56: 
6,020,000 4,908,555 82     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 15 ( ПА 0602-0006 

+П 5.1.55+ П 5.1.55-1+ П 
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5.1.55-2+ П 5.1.55-3 + ПА 

0602-0008+ П 5.1.1.56) 

                01 Приходи из буџета 20,195,000 13,837,468 69     

  
                Свега за Програм 15 20,195,000 13,837,468 69     

  
                            

07

22

8 

                
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ 
          

  

      1801         

ПРОГРАМ 12-ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

          

  

      
1801-

0001 
        

ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 

          

  

        760   

  

  

 Здравство 

некласификовано на 

другом месту 

          

              192 421 Стални трошкови 50,000 1,799 4     

              193 423 Услуге по Уговору 300,000        

  
            194 424 Специјализоване услуге 100,000        

  
            

194/

1 
425 

Текуће поправке и 

одржавање 
2,500,000        

  
            

194/

2 
426 Материјал- 200,000 115,000 58     

  
            195 512 Машина и опрема 1,450,000 544,763 38     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 760 

Приходи из буџета 

4,600,000 661,562 14     

                  Укупно за функцију 760 4,600,000 661,562 14     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

1801--0001: 

Приходи из буџета 

4,600,000 661,562 14     

  
                

Свега за програмску 

активност 1801—0001: 
4,600,000 661,562 14     

  
                            

  

      

1801-

П 

5.1.57 

        

Пројекат: Здравство 

некласификовано на 

другом месту 

          

  

        760       

 Здравство 

некласификовано на 

другом месту 

          

  

            196 424 

Специјализоване услуге: 

Ова апропријација намењена 

је за: 

Послови за одређивање 

доктора у вези утврђивања 

времена и узрока смрти( 

мртвозорство).....500.000 

- специјализоване услуге на 

спречавању појаве тропских 

болести ( инфекција вируса 

Западног Нила и 

сл.)............................500.000 

1,000,000 548,260 55     

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 760 

Приходи из буџета 

1,000,000 548,260 55     

                  Укупно за функцију 760 1,000,000 548,260 55     
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Извори финансирања за 

пројекат  1801-П 5.1.57: 

Приходи из буџета 

1,000,000 548,260 55     

  
                

Свега за пројекат 1801-П 

5.1.57: 
1,000,000 548,260 55     

  
                            

  

                

Извори финансирања за 

Програм 12 (ПА 101-

0001+П 5.1.57) 

          

                01 Приходи из буџета 5,600,000 1,209,821 22     

  
                Свега за Програм 12 5,600,000 1,209,821 22     

                              

07

25

5 

                            

  

    

5.

1.

3. 

          

ПРЕДШКОЛСКА 

УСТАНОВА “НАША 

РАДОСТ” 

          

  

      2001         

ПРОГРАМ 8- 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

          

  

      
2001-

0001 
        

ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 

          

  
          

91

1   
  Предшколско образовање           

  
            197 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
39,199,000 39,144,221 100     

  
            198 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
7,017,000 7,007,330 100     

              199 413 Накнаде у натури       500,000 169,000 

  

            200 414 

Социјална давања 

запосленима односе се на 

исплате отпремнине за 3 

радника, помоћи у 

медицинском лечењу  (из 

извора 01 1.970.000, из 

извора 04 – 500.000, из 

извора 07 – 2.068.000) 

1,970,000    2,118,000 1,833,000 

  
            201 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
      700,000 653,000 

  

            202 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 

Ова апропријација намењена 

је за исплату јубиларне 

награде за 7 радника 

320,000 311,172 97     

  

            203 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

трошкова платног промета, 

струје, комуналних услуга, 

услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

5,000,000 2,935,546 59 610,000 402,000 

  

            204 422 

Трошкови путовања 

намењена су за исплату 

трошкова путовања у земљи 

и иностранству 

      500,000 271,000 

  

            205 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за исплату 

трошкова образовање и 

усавршавање запослених, 

трошкови репрезентације ,-

издаци за стручне испите и 

др 

760,000 365,633 48 1,400,000 845,000 

  

            206 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је 

намењена за исплату 

медицинских услуга 

(бактериолошки и 

здравствени прегледи) 

250,000 120,000 48 1,010,000 749,000 

  

            207 425 

Текуће поправке и 

одржавање односи се на 

текуће поправке и 

      800,000 745,000 
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одржавање зграда и опреме ( 

кречење објекта број 2, 

санирање зидова и таваница, 

поправка паркета) 

  

            208 426 

Материјал 

Ова апропријација је 

намењена за набавку 

административног 

материјала, Материјала за 

одржавање хигијене, за 

саобраћај, дидактички 

материјал и др. 

      5,450,000 4,605,000 

  
            209 465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
3,108,000 2,811,990 90     

  
            210 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
50,000    50,000 13,000 

  

            211 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

новчаних казни по решењу 

судова 

      200,000   

              212 511 Зграде и грађевински објекти           

              213 512 Машине и опрема       1,050,000 445,000 

              214 515 Нематеријална имовина           

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 911 

Приходи из буџета 

57,674,000 52,695,892 91     

                04 Сопствени приходи       4,770,000 2,629,000 

  
              07 

Трахсфери од других нивоа 

власти 
      9,618,000 8,100,000 

  
                Укупно за функцију 911 57,674,000 52,695,892 91 

14,388,00

0 

10,729,00

0 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

2001-0001 

Приходи из буџета 

57,674,000 52,695,892 91     

                04 Сопствени приходи       4,770,000 2,629,000 

  
              07 

Трахсфери од других нивоа 

власти 
      9,618,000 8,100,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 2001-0001 
57,674,000 52,695,892 91 

14,388,00

0 

10,729,00

0 

                              

  

      

2001-

П 

5.1.3.1 

        Пројекат: Дечија недеља           

  
          

91

1   
  Предшколско образовање           

  
            215 423 Услуге по Уговору       225,000 196,000 

              216 424 Специјализоване услуге 45,000 30,000 67     

  
            217 426 Материјал       50,000   

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 911 

Приходи из буџета 

45,000 30,000 67     

                04 Сопствени приходи       275,000 196,000 

  
                Укупно за функцију 911 45,000 30,000 67 275,000 196,000 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 2001-П 5.1.3.1: 

Приходи из буџета 

45,000 30,000 67     

  
              04 Сопствени приходи       275,000 196,000 
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Свега за пројекат 2001-П 

5.1.3.1: 
45,000 30,000 67 275,000 196,000 

  
                            

  

      

2001-

П 

5.1.3.2 

        

Пројекат: Реконструкција 

крова на згради ПУ у 

Јелашници 

          

  
          

91

1   
  Предшколско образовање           

  
            218 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
600,000 590,093 98     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 911 

Приходи из буџета 

600,000 590,093 98     

  
              04 Сопствени приходи           

  
              07 

Трахсфери од других нивоа 

власти 
          

                  Укупно за функцију 911 600,000 590,093 98     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 2001-П 5.1.3.2: 

Приходи из буџета 

600,000 590,093 98     

                04 Сопствени приходи           

  
              07 

Трахсфери од других нивоа 

власти 
          

  
                

Свега за пројекат 2001-П 

5.1.3.2: 
600,000 590,093 98     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 8 (ПА 2001-0001+ 

П 5.1.3.1+ П 5.1.3.2) 

          

                01 Приходи из буџета 58,319,000 53,315,984 91     

                04 Сопствени приходи       5,045,000 2,825,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      9,618,000 8,100,000 

  
                Свега за Програм 8 58,319,000 53,315,984 91 

14,663,00

0 

10,925,00

0 

                              

  
                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.1.3. 
          

                01 Приходи из буџета 58,319,000 53,315,984 91     

                04 Сопствени приходи       5,045,000 2,825,000 

  
              07 

Трансфери другог нивоа 

власти 
      9,618,000 8,100,000 

  
                Свега за за Подглаву 5.1.3. 58,319,000 53,315,984 91 

14,663,00

0 

10,925,00

0 

                              

70

70

6 

                            

  

    

5.

1.

4. 

          
ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
          

  
      2002         

ПРОГРАМ 9- ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
          

  

      
2002-

0001 
        

ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА 

          

  
          

91

2   
  Основно образовање           
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Трансфери осталим нивоима 

власти 

Ова апропријација намењена 

је за: 

текуће расходе ( социјална 

давања, накнаде за 

запослене, јубиларне 

награде, стални трошкови, 

трошкови путовања, услуге 

по уговору, специјализоване 

услуге, материјал) 

- текуће поправке и 

одржавање 

- зграде и грађевински 

објекти 

- машине и опрема 

          

              219 463 ОШ "Вук Караџић" 13,100,000 11,335,001 87     

              220 463 ОШ "Ј.Ј.Змај" 10,620,000 8,484,894 80     

              221 463 ОШ "Пера Мачкатовац" 7,500,000 6,307,514 84     

              222 463 ОШ "Бора Станковић" 3,700,000 3,498,146 95     

  
            223 463 

ОШ "Академик Ђорђе 

Лазаревић” 
3,100,000 2,634,883 85     

              224 463 ОШ "Свети Сава" 3,400,000 2,916,376 86     

              225 463 ОШ "Иво Лола Рибар” 3,400,000 3,346,992 98     

  

                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 912 

Приходи из буџета 

44,820,000 38,523,806 86     

                  Укупно за функцију 912 44,820,000 38,523,806 86     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

2002-0001: 

Приходи из буџета 

44,820,000 38,523,806 86     

  
                

Свега за програмску 

активност 2002-0001 
44,820,000 38,523,806 86     

  
                            

  

      

2002-

П 

5.1.4.1 

        
Пројекат: Светосавске 

награде 
          

  
          

91

2   
  Основно образовање           

  

            226 472 

Накнаде из буџета за 

образовање: 

Ово апропријација је 

намењена Светосавске 

награде 

400,000 359,000 90     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 912 

Приходи из буџета 

400,000 359,000 90     

                  Укупно за функцију 912 400,000 359,000 90     

                              

  

                

Извори финансирања за 

пројекат 2002-П 5.1.4.1: 

Приходи из буџета 

400,000 359,000 90     

  
                

Свега за пројекат 2002-П 

5.1.4.1: 
400,000 359,000 90     

                              

  

      

2002-

П 

5.1.4.2 

        Пројекат: Вукове награде           

  
          

91

2   
  Основно образовање           
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            227 472 

Накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку и 

спорт 

Ова апропријација је 

намењена за: Исплату 

Вукових награда 

800,000 777,577 97     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 912 

Приходи из буџета 

800,000 777,577 97     

                  Укупно за функцију 912 800,000 777,577 97     

                              

  

                

Извори финансирања за 

пројекат2002-П 5.1.4.2: 

Приходи из буџета 

800,000 777,577 97     

  
                

Свега за пројекат 2002-П 

5.1.4.2: 
800,000 777,577 97     

                              

  

      

2002-

П 

5.1.4.3 

        

Пројекат: Реконструкција  

подручног одељења у 

Сувојници 

          

  
          

91

2   
  Основно образовање           

  
            228 

463

2 

Капитални трансфери 

осталим нивоима власти 
700,000 288,000 41     

Fsr

e 

            
228/

1 

465

2 

Остале дотације, донације и 

трансфери - Пројекат 

финансиран од стране 

ПРОГРЕС програма 

1,500,000   
####

## 

12,400,00

0 
  

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 912 

Приходи из буџета 

2,200,000 288,000 13     

  
              06 

Донације од међународних 

организација 
      

12,400,00

0 
  

  
                Укупно за функцију 912 2,200,000 288,000 13 

12,400,00

0 
  

                              

  

                

Извори финансирања за 

пројекат 2002-П 5.1.4.3: 

Приходи из буџета 

2,200,000 288,000 13     

  
              06 

Донације од међународних 

организација 
      

12,400,00

0 
  

  
                

Свега за пројекат 2002-П 

5.1.4.3 
2,200,000 288,000 13 

12,400,00

0 
  

                              

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 9 (ПА 2002-

0001+П 5.1.4.1+ П 5.1.4.2 +П 

5.1.4.3) 

          

                01 Приходи из буџета 48,220,000 39,948,383 83     

  
              06 

Донације од међународних 

организација 
      

12,400,00

0 
  

  
                Свега за Програм 9 48,220,000 39,948,383 83 

12,400,00

0 
  

                              

  
                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.1.4. 
          

                01 Приходи из буџета 48,220,000 39,948,383 83     

  
              06 

Донације од међународних 

организација 
      

12,400,00

0 
  

  
                Свега за за Подглаву 5.1.4. 48,220,000 39,948,383 83 

12,400,00

0 
  

                              

70

70

5 

                            

  

    

5.

1.

5 

          СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ           
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      2003         

ПРОГРАМ 10- СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
          

  

      
2003-

0001 
        

ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА 

          

  
          

92

0   
  Средње образовање           

  

                

Трансфери осталим нивоима 

власти 

Ова апропријација намењена 

је за: 

текуће расходе ( социјална 

давања, накнаде за 

запослене, јубиларне 

награде, стални трошкови, 

трошкови путовања, услуге 

по уговору, специјализоване 

услуге, материјал) 

- текуће поправке и 

одржавање 

- зграде и грађевински 

објекти 

- машине и опрема 

          

  
            229 463 

Гимназија "Светозар 

Марковић" 
3,000,000 2,710,731 90     

              230 463 ТШ "Никола Тесла" 9,200,000 9,195,187 100     

              231 463 ПШ "Јосиф Панчић" 6,200,000 6,198,771 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 920 

Приходи из буџета 

18,400,000 18,104,689 98     

                  Укупно за функцију 920 18,400,000 18,104,689 98     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

2003-0001: 

Приходи из буџета 

18,400,000 18,104,689 98     

  
                

Свега за програмску 

активност 2003-0001 
18,400,000 18,104,689 98     

                              

  

      

2003-

П 

5.1.5.1 

        

Пројекат: Реконструкција  

и доградња  у ПШШ 

“Јосиф Панчић” 

          

  
          

92

0   
  Средње образовање           

  

            232 
463

2 

Капитални трансфери 

осталим нивоима власти – 

котларница и надстрешница 

15,000,000 12,682,434 85     

  

            233 
463

2 

Капитални трансфери 

осталим нивоима власти – 

капитално одржавање 

канализације 

          

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 920 

Приходи из буџета 

15,000,000 12,682,434 85     

                  Укупно за функцију 920 15,000,000 12,682,434 85     

                              

  

                

Извори финансирања за 

пројекат2003-П 5.1.5.1: 

Приходи из буџета 

15,000,000 12,682,434 85     

  

                
Свега за пројекат 2003-П 

5.1.5.1: 
15,000,000 12,682,434 85     

                              

  

      

2003-

П 

5.1.5.2 

        
Пројекат: Светосавске 

награде 
          

  
          

92

0   
  Средње образовање           
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            234 472 

Накнаде из буџета за 

образовање: 

Ово апропријација је 

намењена Светосавске 

награде 

300,000 269,146 90     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 920 

Приходи из буџета 

300,000 269,146 90     

                  Укупно за функцију 920 300,000 269,146 90     

                              

  

                

Извори финансирања за 

пројекат 2003-П 5.1.5.2: 

Приходи из буџета 

300,000 269,146 90     

  
                

Свега за пројекат 2003-П 

5.1.5.2: 
300,000 269,146 90     

                              

  

      

2003-

П 

5.1.5.3 

        Пројекат: Вукове награде           

  
          

92

0   
  Средње образовање           

  

            235 472 

Накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку и 

спорт 

Ова апропријација је 

намењена за: Исплату 

Вукових награда 

300,000 282,100 94     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 920 

Приходи из буџета 

300,000 282,100 94     

                  Укупно за функцију 920 300,000 282,100 94     

                              

  

                

Извори финансирања за 

пројекат 2003-П 5.1.5.3: 

Приходи из буџета 

300,000 282,100 94     

  
                

Свега за пројекат 2003-П 

5.1.5.3: 
300,000 282,100 94     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 10 ( ПА 2003-

0001+ П 5.1.5.1 + П 5.1.5.2 + 

П 5.1.5.3 ) 

          

                01 Приходи из буџета 34,000,000 31,338,368 92     

  
                Свега за Програм 10 34,000,000 31,338,368 92     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.1.5. 
          

                01 Приходи из буџета 34,000,000 31,338,368 92     

                  Свега за за Подглаву 5.1.5. 34,000,000 31,338,368 92     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.1 ( ПР11 + ПР1 

+ ПР2 + ПР7 + ПР13  +ПР 

14 + ПР 13 (ПГ 5.1.1) + ПР 

13 (ПГ 5.1.2)  + ПР15 + 

ПР12 +ПР 8 (ПГ 5.1.3)  + ПР 

9 (ПГ 5.1.4)  + ПР 10 (ПГ 

5.1.5 )   

          

  

              01 Приходи из буџета 
377,139,74

8 

285,491,75

2 
76     

                04 Сопствени приходи       5,883,000 3,040,000 
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              07 

Трансфери од другог нивоа 

власти 
      

16,575,00

0 

10,487,74

8 

  
              06 

Донације од међународних 

организација 
      

26,386,00

0 
 

  
              08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
      180,000  

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

80,600,00

0 

46,966,40

7 

  

              13 
Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      5,475,000 1,485,000 

  
                Свега за за Подглаву 5.1 

377,139,74

8 

285,491,75

2 
76 

135,099,0

00 

61,979,15

4 

                              

07

22

4 

                            

  

  5.2             

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ И 

ПРИВРЕДУ 

          

  
      0602         

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
          

  

      
0602-

0001 
        

ПА 001-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

          

  

        130       Опште услуге           

  
            236 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде )   
38,925,000 38,791,783 100     

  
            237 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца   
6,951,000 6,948,223 100     

              238 413 Накнаде у натури 10,000        

  

            239 414 

Социјална давања 

запосленима 

Ова апропријација намењена 

је за исплате за породиљско 

и боловање преко 30 дана, 

исплату отпремнина, помоћи 

у медицинском лечењу и др. 

1,927,000 199,042 10     

  

            240 415 

Накнаде трошкова за 

запослене ( за превоз за 

долазак и одлазак са посла и 

остало) 

600,000 393,363 66     

  

            241 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи – за 

исплату јубиларних награда 

по Закону и чланове 

стручних комисија из редова 

запослених 

1,000,000 592,590 59     

  

            242 421 

Стални трошкови 

Ова апртопријација је 

намењена за рад управе и за 

послове спровођења и 

реализације јавне набавке: 

-лож уља 

- дератизација 

- осигурање имовине 

- трошкове струјe 

-воде 

- ПТТ услуга 

- услуге мобилног телефона 

- услуге фиксног телефона 

- интернета 

- платни промет 

-Закуп простора 

-Остали трошкови 

9,985,000 9,984,731 100     

  

            243 422 

Трошкови путовања 

Ова апропријација је 

намењена за трошкове 

путовања радника 

Општинске управе и др. 

600,000 596,430 99     
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ангажована лица за потребе 

Општинске управе 

  

            244 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за измирење уговорних 

обавеза и за послове 

спровођења и реализације 

јавних набавки: 

-Репрезентацију 

-Угоститељске услуге 

- Услуге ангажовања лица 

(ППП) 

- Трошкове превођења 

- Одржавање софтвера ЛПА , 

сајта општине и др 

- Образовање запослених и 

котизације за семинаре 

- Стручни испити за лиценце 

- Услуге штампања 

-Услуге ревизије 

- Накнаде за рад стручних 

комисија 

-Чланарине за СКГО и др. 

облика сарадње општине 

- Центар за развој 

јабланичког и пчињског 

округа 

- Остале опште услуге 

-Услуге вештачења 

-Остали издаци за стручно 

образовање 

И остале услуге по Уговору 

15,340,000 11,984,419 78     

  

            245 424 

Специјализоване услуге 

-Ова апропријација 

намењена је за: 

- услуге добијања 

сагласности 

600,000 520,536 87     

  

            246 425 

Текуће поправке и 

одржавање 

Ова апропријација је 

намењена за рад управе као и 

за послове јавне набавке 

сервисирања возила, опреме, 

- текуће поправке и 

одржавање зграда ( радови 

на водоводу и канализацији, 

радови на електричним 

инсталацијама, на 

комуникационим 

инсталацијама и остале 

услуге и материјали за 

текуће поправке и 

одржавање) 

- текућа поправка и 

одржавање опреме – 

намештаја, опреме за 

комуникацију, рачунарске 

опреме и остале 

административне опреме 

- текуће поправке и 

одржавање опреме за 

саобраћај ( механичке 

поправке, поправке 

електричне и електронске 

опреме, лимарски радови на 

возилима, остале поправке - 

сервисирање возила 

- и одржавање опреме за 

саобраћај ( прање возила) 

1,300,000 1,069,865 82     
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            247 426 

Материјал 

Ова апропријација је 

намењена за: 

Ова апропријација намењена 

је за рад управе као и 

послове јавних набавки: 

- услуга канцеларијског 

материјала 

- радне униформе 

- хигијенског материјала 

- Бензина 

-Бензин за одрживост 

пројекта (РОАД) 

-расходи за стручну 

литературу 

- резервни делови и 

материјал за уградњу за 

превозна средства 

-резервни делови и материјал 

за информациони систем 

- потрошни материјал,алати 

и инвентари за рад 

Општинске управе 

- цвеће и зеленило 

- и остали материјал за 

посебне намене 

8,722,000 5,628,719 65     

  
            248 465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
4,412,000 4,369,514 99     

  
            249 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
500,000 350,742 70     

  
            250 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
3,100,000 2,729,487 88     

  

            251 485 

Накнада штете за повреде 

или нанету штету од стране 

државних органа 

500,000        

              252 499 Стална резерва 4,400,000        

              253 499 Текућа резерва 8,928,000        

  

            254 512 

Машине и опрема 

- Набавка канцеларијске и 

остале опреме потребне за 

рад управе. 

- Додаје се структура: 

- Канцеларијска опрема 

- Електронска и Фотографска 

опрема-. 

- Комуникациона опрема. 

- рачунарска опрема за 

потребе информационог 

система 

- Oпрема за саобраћај 

- Опрема за одржавање 

хигијене  и друго 

5,650,000 3,466,220 61     

  

            255 515 

Нематеријална имовина 

-Набавка софтвера и 

лиценци. 

-и остале нематеријалне 

имовине 

1,000,000        

              256 622 Куповина стране валуте           

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 130 

Приходи из буџета 

114,450,00

0 
87,625,665 77     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0001: 

Приходи из буџета 

114,450,00

0 
87,625,665 77     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0001 

114,450,00

0 
87,625,665 77     

                              

  

      

0602- 

П 

5.2.0 

        

Пројекат: Канцеларија за 

младе “Образовањем до 

посла” 

          

  
          

13

0   
  Опште услуге           

  
            

256/

1 
423 Услуге по Уговору 140,000        
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              01 

Извори финансирања за 

функцију 130 

Приходи из буџета 

140,000        

                  Укупно за функцију 130 140,000        

                              

07

22

2 

                            

  
      

0602-

0003 
        

ПА 003-УПРАВЉАЊЕ 

ЈАВНИМ ДУГОМ 
          

  

        170       
Трансакције везане за 

јавни дуг 
          

              257 441 Отплата камата 4,000,000 3,918,931 98     

  
            

257/

1 
444 Негативна курсна разлика 1,425,000 1,424,522 100     

  
            258 611 

Отплата главнице домаћим 

пословним банкама 
49,775,000 49,271,989 99     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 170 

Приходи из буџета 

55,200,000 54,615,442 99     

                  Укупно за функцију 170 55,200,000 54,615,442 99     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0003: 

Приходи из буџета 

55,200,000 54,615,442 99     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0003 
55,200,000 54,615,442 99     

                              

70

71

5 

                            

  

    

5.

2.

1. 

                      

  
      

0602-

0002 
        

ПА 002-МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
          

  

        160       

Опште јавне услуге 

некласификоване на 

другом месту 

          

  

            259 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је 

намењена за редован рад 

месних заједница и то за 

покриће трошкова платног 

промета, комуналних услуга, 

закупа и др- 

300,000 113,439 38 150,000 26,000 

              260 422 Трошкови путовања- 30,000        

  

            261 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за покриће 

трошкова услуга 

информисања, стручних 

услуга, услуга за 

домаћинство и 

угоститељство, 

репрезентације. Осталих 

општих услуга и др. 

1,500,000 891,487 59 150,000 11,000 

  

            262 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је 

намењена за геодетске 

услуге и остале 

специјализоване услуге 

(чишћење канала,снежних 

нанаса и сл.) 

7,000,000 4,045,260 58 400,000 178,000 

  

            263 425 

Текуће поправке и 

одржавање 

Ова апропријација је 

намењена за текуће поправке 

и одржавање зграда у 

20,000,000 6,540,612 33 400,000 17,000 
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месним заједницама, 

поправку путева у сеоском 

подручју, електро и 

водоводне инсталације- 

  

            264 426 

Материјал 

Ова апропријација намењена 

је за: 

- набавку административног 

материјала 

- материјал за посебне 

намене (материјал за 

саобраћај, цвеће и зеленило, 

алати и инвентари, 

грађевински материјал и сл.) 

6,000,000 4,949,379 82 200,000 336,000 

  

            265 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

једнократних новчаних 

помоћи за материјално 

угрожена лица на територији 

месних заједница 

1,000,000 562,371 56   5,000 

  
            266 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
          

  
            267 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
          

  

            268 511 

Зграде и грађевински објекти 

Ова апропријација намењена 

је за капитално одржавање 

путева водоводне и 

канализационе мреже и 

осталог на територијама 

месне заједнице 

590,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 160 

Приходи из буџета 

36,420,000 17,102,548 47     

                04 Сопствени приходи       1,300,000 573,000 

                  Укупно за функцију 160 36,420,000 17,102,548 47 1,300,000 573,000 

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0002: 

Приходи из буџета 

36,420,000 17,102,548 47     

                04 Сопствени приходи       1,300,000 573,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0002 
36,420,000 17,102,548 47 1,300,000 573,000 

                              

  

      

0602- 

П 

5.2.1.1 

        
Пројекат: Сеоске и градска 

слава 
          

  

        160                   

  

            269 423 

Услуге по Уговору 

Ова апропријација намењена 

је за обележавање сеоских и 

градских слава 

600,000 525,320 88     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 160 

Приходи из буџета 

600,000 525,320 88     

                  Укупно за функцију 160 600,000 525,320 88     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602- П 5.2.1.1: 

Приходи из буџета 

600,000 525,320 88     

  
                

Свега за пројекат 0602- П 

5.2.1.1: 
600,000 525,320 88     
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Извори финансирања за 

Програм 15 (ПА 0602-0001 

+П 5.2.1.0 +ПА 0602-0003 

+ПА 0602-0002+ П 5.2.1.1) 

          

  
              01 Приходи из буџета 

206,810,00

0 

159,868,97

5 
77     

                04 Сопствени приходи       1,300,000   

  
                Свега за Програм 15 

206,810,00

0 

159,868,97

5 
77 1,300,000   

                              

  
                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.2.1. 
          

                01 Приходи из буџета 37,020,000 17,627,868 48     

                04 Сопствени приходи       1,300,000   

                  Свега за за Подглаву 5.2.1. 37,020,000 17,627,868 48 1,300,000   

                              

80

85

5 

                            

  

    

5.

2.

2. 

          
БУЏЕТСКИ ФОНД 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
          

  
      0101         

ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВЕДЕ 
          

  

      0101-

0002 

        

ПА 002-ПОДСТИЦАЈИ 

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ 

          

  

        421       Пољопривреда           

              270 421 Стални трошкови 50,000 8,513 17     

              271 422 Трошкови путовања 50,000        

  

            272 423 

Услуге по уговору 

- Ова апропријација је 

намењена за исплату 

стручних комисија и др. 

500,000 491,485 98     

  

            273 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је 

намењена за: 

Функционисање система 

одбране од града 

500,000        

  

            274 451 

 Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

Ова апропријација намењена 

је за текуће субвенције за 

пољопривреду ( 

регистрованом 

пољопривредном 

газдинству- набавку садница, 

набавку сточног фонда и 

слично као и отплату камате 

на кредите дате 

пољопривредном 

газдинству) 

5,000,000 2,093,915 42     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 421 

Приходи из буџета 

6,100,000 2,593,913 43     

                  Укупно за функцију 421 6,100,000 2,593,913 43     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0101-0002: 

Приходи из буџета 

6,100,000 2,593,913 43     

  
                

Свега за програмску 

активност 0101-0002: 
6,100,000 2,593,913 43     

                              

07

22

4 
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      0101-

0002 

        

ПА 002-ПОДСТИЦАЈИ 

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ 

          

  

        421       Пољопривреда           

  

            275 424 

Специјализоване услуге 

- Ова апропријација 

намењена је за обележавање 

парцела земљишта и за 

против ерозивне мере на 

Пољопривредном земљишту 

као и за израду годишњег 

Програма заштите, уређења 

и коришћења 

пољопривредног земљишта 

као и осталих програма из 

области пољопривреде 

500,000 140,600 28     

  

            276 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за Удружења која 

се баве подстицајем 

пољопривредне производње: 

Удружење “Матица”, “ЕКО-

МЛЕКО” и друга Удружења 

700,000 273,720 39     

  
            

276/

1 
465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
1,380,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 421 

Приходи из буџета 

2,580,000 414,320 16     

                  Укупно за функцију 421 2,580,000 414,320 16     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0101-0002: 

Приходи из буџета 

2,580,000 414,320 16     

  
                

Свега за програмску 

активност 0101-0002 
2,580,000 414,320 16     

                              

  

      

0101- 

П 

5.2.2.1 

        
Пројекат: 

Агроинформативни центар 
          

  

        421       Фонд пољопривреде           

              277 422 Трошкови путовања 10,000        

              278 423 Услуге по Уговору 1,000,000 727,802 73     

              279 424 Специјализоване услуге 40,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 421 

Приходи из буџета 

1,050,000 727,802 69     

                  Укупно за функцију 421 1,050,000 727,802 69     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат0101- П 5.2.2.1: 

Приходи из буџета 

1,050,000 727,802 69     

  
                

Свега за пројекат 0101- П 

5.2.2.1: 
1,050,000 727,802 69     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 5 ( ПА 0101-0002+ 

ПА 0101-0002+ПР 5.2.2.1) 

          

                01 Приходи из буџета 9,730,000 3,736,035 38     

  
                Свега за Програм 5 9,730,000 3,736,035 38     
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07

22

2 

                            

  
      1501         

ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
          

  

      
1501-

0001 
        

ПА 001-ПОДРШКА 

ПОДСТОЈЕЋОЈ 

ПРИВРЕДИ 

          

  

        400       
Економски послови – 

привреда 
          

  

            280 463 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 

Ова апропријација намењена 

је за спровођење мера 

активне политике 

запошљавања а која се 

реализује преко националне 

службе за запошљавање 

0.00         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 400 

Приходи из буџета 

         

                  Укупно за функцију 400          

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

1501-0001: 

Приходи из буџета 

         

  
                

Свега за програмску 

активност 1501-0001 
         

  
                            

  
                

Извори финансирања за 

Програм 3 ( ПА 1501-0001) 
          

                01 Приходи из буџета          

  
                Свега за Програм 3          

                              

07

22

6 

                            

  

    

5.

2.

3 

          

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

          

  
      1502         

ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
          

  
      

1502-

0001 
        

ПА 001-УПРАВЉАЊЕ  

РАЗВОЈЕМ  ТУРИЗМА 
          

          473       Туризам           

  
            281 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,417,000 2,365,799 98     

  
            282 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
433,800 433,778 100     

              283 413 Накнаде у натури       5,000   

  

            284 414 

Социјална давања 

запосленима 

Ова апропријација намењена 

је за: 

- исплату отпремнине, 

- помоћи радницима у 

медицинском лечењу и у 

случају смрти ужег члана 

породице 

80,000 65,400 82 20,000   

  
            285 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
40,000 18,084 45 5,000   

  
            286 416 

награде запосленима и 

остали посебни расходи 
          

  

            287 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

трошкова платног промета, 

струје, комуналних услуга, 

услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

925,000 788,152 85 280,000 190,000 
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опреме 

  

            288 422 

Трошкови путовања 

намењена су за исплату 

трошкова путовања у земљи 

и иностранству 

      400,000 184,000 

  

            289 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

компјутерских услуга, 

образовања и усавршавања 

запослених, информисања, 

стручних услуга, 

репрезентације, осталих 

општих услуга 

15,985,000 14,642,823 92 2,190,000 1,419,000 

  

            290 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација намењена 

је за исплату трошкова 

услуга образовања културе и 

спорта, медицинских услуга, 

геодетске услуге и остало 

150,000 149,701 100 80,000 73,000 

  

            291 425 

Текуће поправке и 

одржавање 

односи се на текуће поправке 

и одржавање зграда и опреме 

520,000 495,937 95 120,000 62,000 

  

            292 426 

Материјал 

Ова апропријација намењена 

је за: 

- набавку административног 

материјала. 

- материјал за образовање и 

усавршавање запослених, 

- материјал за саобраћај, 

- материјал за образовање, 

културу и спорт, 

- материјал за домаћинство и 

угоститељство, 

- материјал за посебне 

намене 

1,650,000 1,259,694 76 700,000 251,000 

  
            293 465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
225,000 177,763 79 3,500,000 2,524,000 

  
            294 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
80,000 70,938 89 20,000 2,000 

  
            295 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
290,000 235,256 81 100,000   

  

            296 512 

Машине и опрема 

Ова апропријација је 

намењена за набаку 

административне опреме, 

опреме за образовање, 

културу и спорт и др.   

560,000 320,049 57 230,000 54,000 

  
            297 523 Залихе робе за даљу продају       500,000 13,000 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 473 

Приходи из буџета 

23,355,800 21,023,374 90     

  
              04 Сопствени приходи       8,150,000 4,772,000 

                  Укупно за функцију 473 23,355,800 21,023,374 90 8,150,000 4,772,000 

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

1502-0001 

Приходи из буџета 

23,355,800 21,023,374 90     

  
              04 Сопствени приходи       8,150,000 4,772,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 1502-0001 
23,355,800 21,023,374 90 8,150,000 4,772,000 
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1502-

0002 
        

ПА 002-ТУРИСТИЧКА 

ПРОМОЦИЈА (Прослава 

православне НГ, Власинска 

регата, Златне руке) 

          

          473       Туризам           

  

            298 421 

Стални трошкови 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

трошкова платног промета, 

струје, комуналних услуга, 

услуга комуникације, 

осигурања, закупа имовине и 

опреме 

150,000 150,000 100 40,000 38,000 

  

            299 422 

Трошкови путовања 

намењена су за исплату 

трошкова путовања у земљи 

      200,000 43,000 

  
            300 423 Услуге по Уговору   900,000 784,496 87 500,000 338,000 

              301 424 Специјализоване услуге 500,000 301,248 60 300,000 59,000 

              302 426 Материјал 150,000 100,000 67 450,000 67,000 

  
            303 423 

Услуге по уговору-

боравишна такса 
200,000 170,150 85     

  
            304 424 

Специјализоване услуге-

боравишна такса 
100,000 100,000 100     

              305 426 Материјал-боравишна такса           

              306 622 Куповина стране валуте           

  
                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 473 

Приходи из буџета 

2,000,000 1,605,894 80     

                04 Сопствени приходи       1,490,000 545,000 

                  Укупно за функцију 473 2,000,000 1,605,894 80 1,490,000 545,000 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

1502-0002 

Приходи из буџета 

2,000,000 1,605,894 80     

                04 Сопствени приходи       1,490,000 545,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 1502-0002 
2,000,000 1,605,894 80 1,490,000 545,000 

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 4 ( ПА 1502-0001 + 

ПА 1502-0002) 

          

                01 Приходи из буџета 25,355,800 22,629,268 89     

                04 Сопствени приходи       9,640,000 5,317,000 

  
                Свега за Програм 4 25,355,800 22,629,268 89 9,640,000 5,317,000 

  
                            

  
      1301         

ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
          

  

      
1301-

0001 
        

ПА 001-ПОДРШКА 

ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА 

          

          473       Туризам           

              307 421 Стални трошкови   905,000 813,229 90 150,000 16,000 

              308 423 Услуге по Уговору 11,350,000 10,766,822 95 120,000 119,000 

              309 424 Специјализоване услуге   1,250,000 1,213,243 97 400,000 92,000 

              310 426 Материјал 75,000 13,254 18 20,000   

  
            311 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
20,000        

              312 512 Машине и опрема 180,000 135,081 75 130,000 6,000 
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              313 523 Залихе робе за даљу продају       600,000 270,000 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 473 

Приходи из буџета 

13,780,000 12,941,629 94     

                04 Сопствени приходи       1,420,000 503,000 

                  Укупно за функцију 473 13,780,000 12,941,629 94 1,420,000 503,000 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

1301-0001 

Приходи из буџета 

13,780,000 12,941,629 94     

                04 Сопствени приходи       1,420,000 503,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 1301-0001 
13,780,000 12,941,629 94 1,420,000 503,000 

                              

  

      
1301-

0003 
        

ПА 003- ОДРЖАВАЊЕ 

СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

          

          473       Туризам           

              314 423 Услуге по Уговору   1,920,000 1,858,401 97     

              315 424 Специјализоване услуге       150,000 24,000 

  
            316 425 

Текуће поправке и 

одржавање   
230,000 199,880 87 80,000 62,000 

              317 426 Материјал   475,000 402,701 85 270,000 61,000 

              318 512 Машине и опрема           

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 473 

Приходи из буџета 

2,625,000 2,460,982 94     

                04 Сопствени приходи       500,000 147,000 

                  Укупно за функцију 473 2,625,000 2,460,982 94 500,000 147,000 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

1301-0003 

Приходи из буџета 

2,625,000 2,460,982 94     

                04 Сопствени приходи       500,000 147,000 

  
                

Свега за програмску 

активност 1301-0003 
2,625,000 2,460,982 94 500,000 147,000 

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 14  (ПА 1301-

0001+ ПА 1301-0003) 

          

                01 Приходи из буџета 16,405,000 15,402,610 94     

                04 Сопствени приходи       1,920,000 650,000 

  
                Свега за Програм 14 16,405,000 15,402,610 94 1,920,000 650,000 

                              

  

                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.2 ( ПР15 + ПР5 

+ПР3 +ПР4+ ПР14) 

          

  
              01 Приходи из буџета 

258,300,80

0 

201,636,88

8 
78     

  
              04 Сопствени приходи       

12,860,00

0 
5,967,000 

  
                Свега за за Подглаву 5.2 

258,300,80

0 

201,636,88

8 
78 

12,860,00

0 
5,967,000 

                              

07

22

4 
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5.

3 
          

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ,СТАМБЕН

О КОМУНАЛНЕ 

,ГРАЂЕВИНСКЕ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

          

  
      0602         

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
          

  

      
0602-

0001 
        

ПА 001- 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

          

  

        130       Опште услуге           

  

            319 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 

Ова апропријација је 

намењена за: 

- Накнаде члановима 

стручних комисија из редова 

запослених (Комисија за 

планове и др.) 

300,000 204,736 68     

  

            320 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за: 

- техничка контрола и пријем 

објеката. 

-Остале стручне услуге из 

области безбедности и 

заштите здравља на раду 

- остали издаци за стручно 

образовање – лиценце и 

остало 

1,550,000 349,165 23     

  

            321 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је 

намењена за : 

- Геодетске услуге за 

инвестиције, пројектовање, 

легализацију и остало 

-Прибављање сагласности за 

одобрење за изградњу, за 

прикључење на саобраћајну 

и комуналну инфраструктуру 

-покриће трошкова рушења 

објеката изграђених без 

грађевинске дозволе као и 

рашчишћавање локација као 

и уклањање монтажних 

објеката( контејнера за 

становање на Власини, камп 

приколица и 

нерегистрованих возила 

приколица са тротоара у 

Сурдулици 

- остале специјализоване 

услуге 

исељење безправно 

усељених лица, комасација, 

враћање земљишта 

-Услуге прегледа и 

испитивања система 

противпожарне заштите у 

Општинској управи 

-Услуге ресертификационе 

провере ИСО 9001:2008 

Анализа оптималне 

организације такси превоза 

на територији општине 

Сурдулица 

8,000,000 4,970,822 62     

  

            322 541 

Земљиште 

Ова апропријација је 

намењена за експропријацију 

земљишта за канализациони 

прстен на Власинском језеру 

као и за исплату накнаде по 

споразумима и судским 

решењима у поступку 

експропријације и изузимања 

грађевинског земљишта и за 

накнаду по одредбама закона 

о враћању пољопривредног 

200,000        
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земљишта као и 

експропријација земљишта 

за изградњу пијаце са 

паркингом, и паркинг платоа 

код паркинг гараже, 

изузимање земљишта за 

изградњу путева и  улица 

- За промет земљишта и 

остало   

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 130 

Приходи из буџета 

10,050,000 5,524,722 55     

                  Укупно за функцију 130 10,050,000 5,524,722 55     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0001 

Приходи из буџета 

10,050,000 5,524,722 55     

  
                

Свега за програмску 

активност 0602-0001 
10,050,000 5,524,722 55     

                              

  

      

0602- 

П 

5.3.0 

        
Пројекат: Савет за 

безбедност саобраћаја 
          

  

        130       Опште услуге           

  
            

322/

1 
416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
50,000        

  
            

322/

2 
423 Услуге по Уговору 650,000        

  
            

322/

3 
424 Специјализоване услуге 100,000        

  
            

322/

4 
426 Материјал 300,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 130 

Приходи из буџета 

1,100,000        

                  Укупно за функцију 130 1,100,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

пројекат 0602- П 5.3.0: 

Приходи из буџета 

1,100,000        

  
                

Свега за пројекат 0602- П 

5.3.0: 
1,100,000        

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 1  (ПА 0602-

0001+0602-П 5.3.0) 

          

  
              01 Приходи из буџета 11,150,000 5,524,722 50     

  
                Свега за Програм 15 11,150,000 5,524,722 50     

  
                            

84

10

5 

                            

        0601         

ПРОГРАМ 2-

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

          

  
      

0601-

0008 
        

ПА 008- ЈАВНА 

ХИГИЈЕНА 
          

  

        660       

Послови становања и 

заједнице 

некласификоване на 

другом месту 
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            323 423 

Услуге по Уговору 

Ова апропријација је 

намењена за одржавање 

хигијене у граду 

20,000,000 15,890,258 79     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 660 

Приходи из буџета 

20,000,000 15,890,258 79     

                  Укупно за функцију 660 20,000,000 15,890,258 79     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0601-0008: 

Приходи из буџета 

20,000,000 15,890,258 79     

  
                

Свега за програмску 

активност 0601-0008 
20,000,000 15,890,258 79     

                              

84

10

5 

                            

  

      0601-

0009 

        

ПА 009-УРЕЂЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА 

          

  

        660       

Послови становања и 

заједнице 

некласификоване на 

другом месту 

          

  

            324 423 

Услуге по уговору, 

Ова апропријација је 

намењена за оодржавање 

градског зеленила 

5,000,000 4,165,067 83     

  

                            

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 660 

Приходи из буџета 

5,000,000 4,165,067 83     

                  Укупно за функцију 660 5,000,000 4,165,067 83     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0601-0009: 

Приходи из буџета 

5,000,000 4,165,067 83     

  
                

Свега за програмску 

активност 0101-0001 
5,000,000 4,165,067 83     

                              

07

22

4 

                            

  
      

0601-

0010 
        ПА 010- ЈАВНА РАСВЕТА           

  

        640       Улична расвета           

  
            

324/

1 
421 Стални трошкови 1,500,000        

  
            

324/

2 
425 

Текуће поправке и 

одржавање 
300,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 640 

Приходи из буџета 

1,800,000         

                  Укупно за функцију 640 1,800,000         

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0601-0010: 

Приходи из буџета 

1,800,000         

  
                

Свега за програмску 

активност 0101-0010: 
1,800,000         

                              



1152-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

84

10

5 

                            

  

      0601-

0011 

        

ПА 011- ОДРЖАВАЊЕ 

ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ 

УСЛУГЕ 

          

  

        660       

Послови становања и 

заједнице 

некласификоване на 

другом месту 

          

  

            325 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за оодржавање 

гробаља и погребних услуга 

2,000,000 1,504,561 75     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 660 

Приходи из буџета 

2,000,000 1,504,561 75     

                  Укупно за функцију 660 2,000,000 1,504,561 75     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0601-0011: 

Приходи из буџета 

2,000,000 1,504,561 75     

  
                

Свега за програмску 

активност 0601-0011 
2,000,000 1,504,561 75     

                              

84

10

5 

                            

  
      

0601-

0014 
        

ПА 014- ОСТАЛЕ 

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
          

  

        660       

Послови становања и 

заједнице 

некласификоване на 

другом месту 

          

  

            326 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је 

намењена за: Услуге хватања 

паса луталица, услуге 

очувања животне средине и 

остале комуналне услуге- 

2,500,000 2,158,052 86     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 660 

Приходи из буџета 

2,500,000 2,158,052 86     

                  Укупно за функцију 660 2,500,000 2,158,052 86     

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0601-0014: 

Приходи из буџета 

2,500,000 2,158,052 86     

  
                

Свега за програмску 

активност 0601-0014 
2,500,000 2,158,052 86     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 2 ( ПА 0601-0008+ 

ПА 0601-0009+ ПА 0601-

0011+ ПА 0601-0014) 

          

                01 Приходи из буџета 31,300,000 23,717,938 76     

  
                Свега за Програм 2 31,300,000 23,717,938 76     

  
                            

07

22

4 

                            

                              

  
      0701         

ПРОГРАМ 7 ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
          

  

      
0701-

0001 
        

ПА 001-УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈНОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ 
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        451       Друмски саобраћај           

  
            

326/

1 
423 Услуге по уговору 10,000        

  
            

326/

2 
424 Специјализоване услуге 10,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 451 

Приходи из буџета 

20,000         

                  Укупно за функцију 451 20,000         

                              

  

                

Извори финансирања за 

програмску активност 

0701-0001: 

Приходи из буџета 

20,000         

  
                

Свега за програмску 

активност 0701-0001 
20,000         

                              

  
                            

  
      

0701-

0002 
        

ПА 002-ОДРЖАВАЊЕ 

ПУТЕВА 
          

  

        451       Друмски саобраћај           

  
            

326/

3 
425 

Текуће поправке и 

одржавање 
500,000        

  
            

326/

4 
426 Материјал 50,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 451 

Приходи из буџета 

550,000         

                  Укупно за функцију 451 550,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

0701-0002: 

Приходи из буџета 

550,000         

  
                

Свега за програмску 

активност 0701-0002 
550,000         

                              

  

                

Извори финансирања за 

Програм 7 ( ПА 0701-

0001+ПА 0701-0002) 

          

                01 Приходи из буџета 570,000        

  
                Свега за Програм 7 570,000        

                              

09

50

6 

                            

  

    

5.

3.

1 

          

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

          

  
      0401         

ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
          

  

      
0401-

0001 
        

ПА 001-УПРАВЉАЊЕ 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ  

ВРЕДНОСТИ 

          

  

        560       

Заштита животне средине 

некласификоване на 

другом месту 

          

              327 421 Стални трошкови 150,000 80,348 54     

  

            328 423 

Услуге по уговору 

Ова апропријација је 

намењена за исплате 

стручних комисија и др 

300,000 296,677 99     
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            329 424 

Специјализоване услуге 

Ова апропријација је 

намењена за услуге очувања 

животне средине и др. 

Специјализованих услуга 

24,550,000 21,486,062 88 
12,000,00

0 

12,000,00

0 

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 560 

Приходи из буџета 

25,000,000 21,863,088 87     

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      

12,000,00

0 

12,000,00

0 

  
                Укупно за функцију 560 25,000,000 21,863,088 87 

12,000,00

0 

12,000,00

0 

  
                            

70

71

7 

                            

  

        540       

Заштита биљног и 

животињског света и 

крајолика 

          

  

            330 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

Ова апропријација је 

намењена за рад удружења 

из области заштите животне 

средине и то: Еколошко 

друштво, Покрет горана, ЛУ 

“Врла” и друга Удружења из 

области Заштите животне 

средине 

2,600,000 2,045,000 79     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 540 

Приходи из буџета 

2,600,000 2,045,000 79     

                  Укупно за функцију 540 2,600,000 2,045,000 79     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

0401-0001 

Приходи из буџета 

27,600,000 23,908,088 87     

  
                

Свега за програмску 

активност 0401-0001 
27,600,000 23,908,088 87     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм 6 (ПА 0401-0001) 
          

                01 Приходи из буџета 27,600,000 23,908,088 87     

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
          

  
                Свега за Програм 6 27,600,000 23,908,088 87     

                              

  

                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.3.1 (ПА 0401-

0001 ) 

          

                01 Приходи из буџета 27,600,000 23,908,088 87     

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
          

                  Свега за за Подглаву 5.3.1 27,600,000 23,908,088 87     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.3 
          

                01 Приходи из буџета 70,620,000 53,150,748 75     

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
          

  
                Свега за за Подглаву 5.3 70,620,000 53,150,748 75     

                              

07

25

8 

                            



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1155 

 

 

  

    
5.

4 
          

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ" 

          

  
      0701         

ПРОГРАМ 7 ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
          

  
      

0701-

0002 
        

ПА 002-ОДРЖАВАЊЕ 

ПУТЕВА 
          

  

        620       Развој заједнице           

  
            331 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
6,538,000 6,537,840 100     

  
            332 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,161,000 1,160,086 100     

              333 413 Накнаде у натури           

  
            334 414 

Социјална давања 

запосленима 
70,000 65,260 93     

  
            335 415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
95,000 94,796 100     

  
            336 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
115,000 114,646 100     

              337 421 Стални трошкови 17,800,000 17,681,633 99     

              338 422 Трошкови путовања 5,000 4,409 88     

              339 423 Услуге по Уговору 1,410,000 1,400,402 99     

              340 424 Специјализоване услуге 220,000 219,368 100     

  
            341 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
8,800,000 8,768,706 100     

              342 426 Материјал 200,000 178,246 89     

  
            343 465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
830,000 820,581 99     

  
            344 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
470,000 464,439 99     

  
            345 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
3,000,000 2,953,806 98     

              346 511 Зграде и грађевински објекти 16,000,000 15,892,926 99     

              347 512 Машине и опрема 150,000 149,580 100     

              348 541 Земљиште   60,000 56,280 94     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

56,924,000 56,563,003 99     

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
         

                  Укупно за функцију 620 56,924,000 56,563,003 99    

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

0701-0002 

Приходи из буџета 

56,924,000 56,563,003 99    

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
          

  
                

Свега за програмску 

активност 0701-0002 
56,924,000 56,563,003 99    

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм (ПА 0701-0002 ) 
          

                01 Приходи из буџета 56,924,000 56,563,003 99    

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
          

  
                Свега за Програм 7 56,924,000 56,563,003 99    

  
                            

07

25

8 

                            

  

    
5.

4 
          

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ"-У 
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ЛИКВИДАЦИЈИ 

  
      0701         

ПРОГРАМ 7 ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
          

  
      

0701-

0002 
        

ПА 002-ОДРЖАВАЊЕ 

ПУТЕВА 
          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

348/

1 
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
          

  
            

348/

2 
412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
          

  
            

348/

3 
413 Накнаде у натури           

  
            

348/

4 
414 

Социјална давања 

запосленима 
          

  
            

348/

5 
415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
40,000         

  
            

348/

6 
416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
          

  
            

348/

7 
421 Стални трошкови 3,000,000         

  
            

348/

8 
422 Трошкови путовања 20,000         

  
            

348/

9 
423 

Услуге по Уговору (Накнада 

за ликвидационог управника) 
180,000         

  

            
348/

10 
424 Специјализоване услуге 100,000         

  

            
348/

11 
425 

Текуће поправке и 

одржавање 
1,100,000         

  

            
348/

12 
426 Материјал 30,000         

  

            
348/

13 
465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
          

  

            
348/

14 
482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
130,000        

  

            
348/

15 
483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
4,000,000        

  

            
348/

16 
511 Зграде и грађевински објекти 2,010,000        

  

            
348/

17 
512 Машине и опрема           

  

            
348/

18 
541 Земљиште 310,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

10,920,000        

                  Укупно за функцију 620 10,920,000       

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

0701-0002 

Приходи из буџета 

10,920,000       

  
                

Свега за програмску 

активност 0701-0002 
10,920,000       

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм (ПА 0701-0002 ) 
          

  
              01 Приходи из буџета 10,920,000       
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                Свега за Програм 7 10,920,000       

                              

  

      0601         

ПРОГРАМ 2 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

          

  
      

0601-

0010 
        ПА 010- ЈАВНА РАСВЕТА           

  

        620       Развој заједнице           

  
            349 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
430,000 420,848 98     

              350 426 Материјал 1,910,000 1,909,483 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

2,340,000 2,330,331 100     

                  Укупно за функцију 620 2,340,000 2,330,331 100     

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

0601-0010 

Приходи из буџета 

2,340,000 2,330,331 100     

  
                

Свега за програмску 

активност  0601-0010 
2,340,000 2,330,331 100     

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм 2 (ПА 0601-0010) 
          

                01 Приходи из буџета 2,340,000 2,330,331 100     

  
                Свега за Програм 2 2,340,000 2,330,331 100     

  
                            

  

      0601         

ПРОГРАМ 2 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ-У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 

          

  
      

0601-

0010 
        ПА 010- ЈАВНА РАСВЕТА           

  

        620       Развој заједнице           

  
            

350/

1 
425 

Текуће поправке и 

одржавање 
2,580,000        

  
            

350/

2 
426 Материјал 400,000        

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

функцију 620 

Приходи из буџета 

2,980,000         

                  Укупно за функцију 620 2,980,000         

                              

  

              01 

Извори финансирања за 

програмску активност 

0601-0010 

Приходи из буџета 

2,980,000         

  
                

Свега за програмску 

активност  0601-0010 
2,980,000         

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм 2 (ПА 0601-0010) 
          

                01 Приходи из буџета 2,980,000        

  
                Свега за Програм 2 2,980,000        

  
                            

  
      0401         

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТЕ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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0401-

0001 
        

ПА 001-УПРАВЉАЊЕ 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

          

  

        620       Развој заједнице           

  

            351 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 

( 1.360.000 из извора 01 и 

1.550.000 из извора 07) 

1,360,000 1,355,295 100 1,550,000 1,108,000 

  

            352 412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 

( 245.000 из извора 01 и 

250.000 из извора 07) 

245,000 242,597 99 250,000 198,000 

              353 421 Стални трошкови   2,850,000 2,840,654 100 150,000 72,000 

              354 422 Трошкови путовања       125,000 123,549 

  

            355 423 

Услуге по уговору ( 

2.000.000 из извора 13-

905.000, 870.000 из извора 

07) 

      1,775,000 1,699,592 

              356 424 Специјализоване услуге 1,850,000 1,839,160 99     

  
            357 425 

Текуће поправке и 

одржавање 
      4,000,000 3,971,413 

  

            358 426 

Материјал ( 2.400.000 из 

извора 13-1.300.000, 400.000 

из извора 07) 

      1,700,000 399,000 

  

            359 465 

Остале текуће донације и 

трансфери  ( 150.000 из 

извора 01, 150.000 из извора 

07) 

150,000 134,410 90 150,000 1,392,428 

  

            360 482 

Порези, обавезне таксе и 

казне (  из извора 01 

2.000.000 , 4.100.000 из 

извора 13,  50.000 из извора 

07) 

2,000,000 1,887,093 94 4,150,000 4,099,932 

  
            361 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
      205,000 205,000 

              362 511 Зграде и грађевински објекти           

  

            363 512 

Машине и опрема ( 270.000 

из извора 13-20.000, 470.000 

из извора 07) 

      490,000 188,930 

                              

  
                

Извори финансирања за 

функцију 620 
          

                01 Приходи из буџета 8,455,000 8,299,210 98     

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
      3,890,000 2,851,000 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      

10,655,00

0 

10,606,84

3 

  
                Укупно за функцију 620 8,455,000 8,299,210 98 

14,545,00

0 

13,457,84

3 

                              

  

              

  

Извори финансирања за 

програмску активност 

0401-0001 

          

                01 Приходи из буџета 8,455,000 8,299,210 98     

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
      3,890,000 2,851,000 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      

10,655,00

0 

10,606,84

3 

  
                

Свега за програмску 

активност  0401-0001 
8,455,000 8,299,210 98 

14,545,00

0 

13,457,84

3 

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм 6 (ПА 0401-0001) 
          

                01 Приходи из буџета 8,455,000 8,299,210 98     

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
      3,890,000 2,851,000 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      

10,655,00

0 

10,606,84

3 

  
                Свега за Програм 6 8,455,000 8,299,210 98 

14,545,00

0 

13,457,84

3 
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      0401         

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТЕ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 

          

  

      
0401-

0001 
        

ПА 001-УПРАВЉАЊЕ 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

          

  

        620       Развој заједнице           

  
            

363/

1 
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених 
          

  
            

363/

2 
412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
          

  
            

363/

3 
421 Стални трошкови           

  
            

363/

4 
422 Трошкови путовања 10,000         

  
            

363/

5 
423 Услуге по Уговору           

  
            

363/

6 
424 Специјализоване услуге           

  
            

363/

7 
425 

Текуће поправке и 

одржавање 
50,000         

  
            

363/

8 
426 Материјал 100,000         

  
            

363/

9 
465 

Остале текуће донације и 

трансфери 
          

  

            
363/

10 
482 

Порези, обавезне таксе и 

казне 
1,000,000         

  

            
363/

11 
483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
          

  

            
363/

12 
511 Зграде и грађевински објекти           

  
            

363/

13 
512 Машине и опрема           

                              

  
                

Извори финансирања за 

функцију 620 
          

                01 Приходи из буџета 1,160,000        

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
         

                  Укупно за функцију 620 1,160,000       

                              

  

              

  

Извори финансирања за 

програмску активност 

0401-0001 

          

                01 Приходи из буџета 1,160,000        

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
          

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
          

  
                

Свега за програмску 

активност  0401-0001 
1,160,000        

                              

  
                

Извори финансирања за 

Програм 6 (ПА 0401-0001) 
          

                01 Приходи из буџета 1,160,000        

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
          

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
          

  
                Свега за Програм 6 1,160,000        

                              

  

                

Извори финансирања за 

Подглаву 5.4  (ПР7+ ПР2+ 

ПР6)) 
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                01 Приходи из буџета 82,779,000 67,192,545 81     

  
              07 

Трансфеи од осталих нивоа 

власти 
      3,890,000 2,851,000 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      

10,655,00

0 

10,606,84

3 

  
                Свега за  Подглаву 5.4 82,779,000 67,192,545 81 

14,545,00

0 

13,457,84

3 

  
                            

  

                

Извори финансирања за 

Главу 5  ( Подглава 5.1+ 

подглава 5.2+подглава 

5.3+подглава 5.4) 

          

  
              01 Приходи из буџета 

788,839,54

8 

607,471,93

2 
77     

  
              04 Сопствени приходи       

18,743,00

0 
9,580,000 

  
              07 

Трансфери од другог нивоа 

власти 
      

20,465,00

0 

13,338,74

8 

  
              06 

Донације од међународних 

организација 
      

26,386,00

0 
 

  
              08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
      180,000  

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      

80,600,00

0 

46,966,40

7 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      

28,130,00

0 

24,091,84

3 

  
                Свега за Главу  5 

788,839,54

8 

607,471,93

2 
77 

174,504,0

00 

93,976,99

7 

  
                            

  
              01 Приходи из буџета 

788,839,54

8 

607,471,93

2 
77     

  
              04 Сопствени приходи       

18,743,00

0 
9,580,000 

  
              07 

Трансфери од другог нивоа 

власти 
      

20,465,00

0 

13,338,74

8 

  
              06 

Донације од међународних 

организација 
      

26,386,00

0 
 

  
              08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
      180,000   

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      80,600,000 46,966,407 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      28,130,000 24,091,843 

  
                Свега за Раздео  5 788,839,548 607,471,932 77 93,904,000 93,976,997 

  
                            

  

                

Извори финансирања за 

Раздео 1 + Раздео 2 + Раздео 

3 + Раздео 4 +Раздео 5 

          

  
              01 Приходи из буџета 841,537,548 651,287,572 77     

                04 Сопствени приходи       18,743,000 9,580,000 

  
              07 

Трансфери од другог нивоа 

власти 
      20,465,000 13,338,748 

  
              06 

Донације од међународних 

организација 
      26,386,000  

  
              08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
      180,000  

  
              10 

Примања од домаћих 

задуживања 
      80,600,000 46,966,407 

  
              13 

Пренета неутрошена 

средства из ранијих година 
      28,130,000 24,091,843 

  
                Свега за Раздео 841,537,548 651,287,572 77 

174,504,00

0 
93,976,997 

  
                УКУПНИ РАСХОДИ 841,537,548 651,287,572 77 

174,504,00

0 
93,976,997 
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БИЛАНС СТАЊА 

у периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године 
 

 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ из 

претходне 

године 

Износ текуће године 

(почетно 

стање) 
Бруто 

Исправка 

вредности 

Нето 

(5 – 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

    АКТИВА         

1001 000000 

НEФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА  

(1002 + 1020) 

4,982,803 5,175,023 105,872 5,069,151 

1002 010000 

НЕФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА У СТАЛНИМ 

СРЕДСТВИМА  

(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 

1015 + 1018) 

4,978,618 5,169,257 104,393 5,064,864 

1003 011000 
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА  

(од 1004 до 1006) 
203,770 302,653 103,888 198,765 

1004 011100 Зграде и грађевински објекти 168,208 199,007 32,539 166,468 

1005 011200 Опрема 34,400 102,475 71,340 31,135 

1006 011300 Остале некретнине и опрема 1,162 1,171 9 1,162 

1007 012000 
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 

(1008) 
0 0 0 0 

1008 012100 Култивисана имовина       0 

1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) 0 0 0 0 

1010 013100 Драгоцености       0 

1011 014000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА  

(од 1012 до 1014) 
4,349,292 4,349,292 0 4,349,292 

1012 014100 Земљиште  4,349,292 4,349,292   4,349,292 

1013 014200 Подземна блага       0 

1014 014300 Шуме и воде       0 

1015 015000 

НЕФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И 

АВАНСИ (1016 + 1017) 

422,424 512,910 0 512,910 

1016 015100 
Нефинансијска имовина у 

припреми 
422,411 512,910   512,910 

1017 015200 
Аванси за нефинансијску 

имовину 
13     0 

1018 016000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА (1019) 
3,132 4,402 505 3,897 

1019 016100 Нематеријална имовина 3,132 4,402 505 3,897 
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1020 020000 

НЕФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА 

(1021 + 1025) 

4,185 5,766 1,479 4,287 

1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) 403 1,392 917 475 

1022 021100 Робне резерве       0 

1023 021200 Залихе производње       0 

1024 021300 Роба за даљу продају 403 1,392 917 475 

1025 022000 

ЗАЛИХЕ СИТНОГ 

ИНВЕНТАРА И 

ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

(1026 + 1027) 

3,782 4,374 562 3,812 

1026 022100 Залихе ситног инвентара    562 562 0 

1027 022200 Залихе потрошног материјала 3,782 3,812   3,812 

1028 100000 
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  

(1029 + 1049 + 1067) 
246,979 271,154 0 271,154 

1029 110000 

ДУГОРОЧНА 

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

(1030 + 1040) 

98,089 98,089 0 98,089 

1030 111000 

ДУГОРОЧНА ДОМАЋА 

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  

(од 1031 до 1039) 

98,089 98,089 0 98,089 

1031 111100 
Дугорочне домаће хартије од 

вредности, изузев акција 
      0 

1032 111200 
Кредити осталим нивоима 

власти 
      0 

1033 111300 
Кредити домаћим јавним 

финансијским институцијама 
      0 

1034 111400 
Кредити домаћим пословним 

банкама 
      0 

1035 111500 
Кредити домаћим јавним 

нефинансијским  институцијама 
      0 

1036 111600 
Кредити физичким лицима и 

домаћинствима у земљи 
      0 

1037 111700 
Кредити домаћим невладиним 

организацијама 
      0 

1038 111800 

Кредити домаћим 

нефинансијским приватним 

предузећима 

      0 

1039 111900 Домаће акције и остали капитал 98,089 98,089   98,089 

1040 112000 

ДУГОРОЧНA СТРАНА 

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

(од 1041 до 1048) 

0 0 0 0 

1041 112100 
Дугорочне стране хартије од 

вредности, изузев акција 
      0 

1042 112200 Кредити страним владама       0 
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1043 112300 
Кредити међународним 

организацијама 
      0 

1044 112400 
Кредити страним пословним 

банкама 
      0 

1045 112500 
Кредити страним 

нефинансијским институцијама 
      0 

1046 112600 
Кредити страним невладиним 

организацијама 
      0 

1047 112700 Стране акције и остали капитал       0 

1048 112800 Страни финансијски деривати       0 

1049 120000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, 

ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, 

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, 

ПОТРАЖИВАЊА И 

КРАТКОРОЧНИ 

ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 

1062) 

100,617 131,384 0 131,384 

1050 121000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, 

ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, 

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

(од 1051 до 1059) 

57,327 85,329 0 85,329 

1051 121100 Жиро и текући рачуни 56,917 85,192   85,192 

1052 121200 
Издвојена новчана средства и 

акредитиви 
      0 

1053 121300 Благајна 17 19   19 

1054 121400 Девизни рачун       0 

1055 121500 Девизни акредитиви       0 

1056 121600 Девизна благајна       0 

1057 121700 Остала новчана средства 393 118   118 

1058 121800 Племенити метали       0 

1059 121900 Хартије од вредности       0 

1060 122000 
КРАТКОРОЧНА 

ПОТРАЖИВАЊА (1061) 
40,553 45,022 0 45,022 

1061 122100 
Потраживања по основу продаје 

и друга потраживања 
40,553 45,022   45,022 

1062 123000 

КРАТКОРОЧНИ 

ПЛАСМАНИ 

(од 1063 до 1066) 

2,737 1,033 0 1,033 

1063 123100 Краткорочни кредити       0 

1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 1,267 235   235 

1065 123300 
Хартије од вредности намењене 

продаји 
      0 

1066 123900 Остали краткорочни пласмани 1,470 798   798 
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1067 130000 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 
48,273 41,681 0 41,681 

1068 131000 

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 

1071) 

48,273 41,681 0 41,681 

1069 131100 
Разграничени расходи до једне 

године 
67 66   66 

1070 131200 
Обрачунати неплаћени расходи 

и издаци 
48,206 41,615   41,615 

1071 131300 
Остала активна временска 

разграничења 
      0 

1072   
УКУПНА АКТИВА (1001 + 

1028) 
5,229,782 5,446,177 105,872 5,340,305 

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 1,889 8,183   8,183 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

1 2 3 4 5 

    ПАСИВА     

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) 132,500 160,646 

1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097) 42,555 73,883 

1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) 42,555 73,883 

1077 211100 
Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев 

акција     

1078 211200 
Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа 

власти     

1079 211300 
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних 

финансијских институција     

1080 211400 
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних 

банака 42,555 73,883 

1081 211500 
Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих 

кредитора     

1082 211600 
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у 

земљи     

1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата 
    

1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница 
    

1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге 
    

1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) 0 0 

1087 212100 
Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од 

вредности, изузев акција     

1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада 
    

1089 212300 
Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних 

институција     

1090 212400 
Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних 

банака     
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1091 212500 
Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних 

кредитора     

1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата 
    

1093 213000 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА 

(1094) 
0 0 

1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција 
    

1095 214000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА 

ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096) 
0 0 

1096 214100 Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг 
    

1097 215000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО 

КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098) 
0 0 

1098 215100 
Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним 

трансакцијама     

1099 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116) 0 0 

1100 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108) 0 0 

1101 221100 
Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од 

вредности, изузев акција     

1102 221200 
Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа 

власти     

1103 221300 
Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних 

финансијских институција     

1104 221400 
Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих 

пословних банака     

1105 221500 
Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих 

кредитора     

1106 221600 
Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у 

земљи     

1107 221700 
Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских 

деривата     

1108 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница 
    

1109 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115) 0 0 

1110 222100 
Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од 

вредности, изузев акција     

1111 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада 
    

1112 222300 
Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних 

институција     

1113 222400 
Обавезе по основу краткорочних кредита од страних 

пословних банака     

1114 222500 
Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних 

кредитора     

1115 222600 
Краткорочне обавезе по основу страних финансијских 

деривата     

1116 223000 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА 

(1117) 
0 0 

1117 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција 
    



1166-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

1118 230000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

(1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 

1167) 

7,111 8,617 

1119 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) 4,835 5,130 

1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке 
3,623 3,743 

1121 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 
367 424 

1122 231300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање на плате и додатке 596 677 

1123 231400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на 

плате и додатке 217 249 

1124 231500 
Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и 

додатке 32 37 

1125 232000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 

1126 до 1130) 
6 36 

1126 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима 
6 36 

1127 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима 
    

1128 232300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за накнаде запосленима     

1129 232400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

накнаде запосленима     

1130 232500 
Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде 

запосленима     

1131 233000 
ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ 

РАСХОДЕ (од 1132 до 1136) 
0 0 

1132 233100 
Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних 

расхода     

1133 233200 
Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне 

расходе     

1134 233300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за награде и остале посебне расходе     

1135 233400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

награде и остале посебне расходе     

1136 233500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за 

награде и остале посебне расходе     

1137 234000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140) 
802 867 

1138 234100 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање на терет послодавца 539 581 

1139 234200 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на 

терет послодавца 229 249 

1140 234300 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на 

терет послодавца 34 37 

1141 235000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 

до 1146) 
0 0 

1142 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури 
    

1143 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури 
    

1144 235300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за накнаде у натури     
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1145 235400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

накнаде у натури     

1146 235500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за 

накнаде у натури     

1147 236000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) 
0 73 

1148 236100 
Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи 

запосленима   45 

1149 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима 
  5 

1150 236300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за социјалну помоћ запосленима   16 

1151 236400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

социјалну помоћ запосленима   6 

1152 236500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за 

социјалну помоћ запосленима   1 

1153 237000 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 

1154 до 1160) 
1,468 2,511 

1154 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања 
  52 

1155 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања  
    

1156 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 
867 1,480 

1157 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору 
141 290 

1158 237500 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за услуге по уговору 319 519 

1159 237600 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

услуге по уговору 124 154 

1160 237700 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за 

услуге по уговору 17 16 

1161 238000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА 

(од 1162 до 1166) 
0 0 

1162 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак 
    

1163 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак 
    

1164 238300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за посланички додатак     

1165 238400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

посланички додатак     

1166 238500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за 

посланички додатак     

1167 239000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 

1168 до 1172) 
0 0 

1168 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак 
    

1169 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак 
    

1170 239300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за судијски додатак     

1171 239400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

судијски додатак     
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1172 239500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за 

судијски додатак     

1173 240000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ 

РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 

1192) 

5,583 6,312 

1174 241000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И 

ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 

1178) 

1,075 362 

1175 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата 
156 362 

1176 241200 Обавезе по основу отплате страних камата 
    

1177 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама 
    

1178 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања 
919   

1179 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183) 0 0 

1180 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима 
    

1181 242200 
Обавезе по основу субвенција приватним финансијским 

предузећима     

1182 242300 
Обавезе по основу субвенција јавним финансијским 

установама     

1183 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима 
    

1184 243000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И 

ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) 
0 0 

1185 243100 Обавезе по основу донација страним владама 
    

1186 243200 Обавезе по основу дотација међународним организацијама 
    

1187 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти 
    

1188 243400 
Обавезе по основу дотација организацијама обавезног 

социјалног осигурања     

1189 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191) 0 0 

1190 244100 
Обавезе по основу права из социјалног осигурања код 

организација обавезног социјалног осигурања     

1191 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета 
    

1192 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) 4,508 5,950 

1193 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама 
330 47 

1194 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне 
3,208 4,933 

1195 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова 
970 970 

1196 245400 
Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед 

елементарних непогода     

1197 245500 
Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од 

стране државних органа     

1198 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208) 36,075 26,667 
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1199 251000 
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 

1200 до 1202) 
0 0 

1200 251100 Примљени аванси 
    

1201 251200 Примљени депозити 
    

1202 251300 Примљене кауције 
    

1203 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) 35,259 26,377 

1204 252100 Добављачи у земљи 
35,259 26,377 

1205 252200 Добављачи у иностранству 
    

1206 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207) 0 0 

1207 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице 
    

1208 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) 816 290 

1209 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 
139 147 

1210 254200 Остале обавезе буџета 
    

1211 254900 Остале обавезе из пословања 
677 143 

1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 41,176 45,167 

1213 291000 
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 

1217) 
41,176 45,167 

1214 291100 Разграничени приходи и примања 
    

1215 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 
82 141 

1216 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 
39,987 45,022 

1217 291900 Остала пасивна временска разграничења 
1,107 4 

1218 300000 

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) 

5,097,282 5,179,659 

1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 5,039,214 5,093,772 

1220 311000 
КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 

1228) 
5,039,214 5,093,772 

1221 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 
4,978,558 5,064,804 

1222 311200 Нефинансијска имовина у залихама 
4,185 4,287 

1223 311300 
Исправка вредности сопствених извора нефинансијске 

имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита 42,555 73,883 

1224 311400 Финансијска имовина 
98,089 98,089 

1225 311500 Извори новчаних средстава 
15 15 

1226 311600 
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине у току једне године     
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1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 
580 70 

1228 311900 Остали сопствени извори 
342 390 

1229 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 
57,334 85,333 

1230 321122 Мањак прихода и примања – дефицит 
    

1231 321311 
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година 804 624 

1232 321312 Дефицит из ранијих година 
70 70 

    ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ 
    

1233   
ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ 

(1235 + 1237 - 1236 - 1238) 0 0 

1234   
НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ 

(1236 + 1238 - 1235 - 1237) 0 0 

1235 330000 
ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

- ПОТРАЖНИ САЛДО     

1236 330000 
ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

- ДУГОВНИ САЛДО     

1237 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО 
    

1238 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО 
    

1239   УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 5,229,782 5,340,305 

1240 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  
1,889 8,183 

 

 
 

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 

у периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године 
 

 

Ознака 

ОП 
Конто Опис 

Износ 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

2001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(2002 + 2106) 

827,644 699,658 

2002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                                                               

(2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 
827,644 699,658 

2003 710000 

ПОРЕЗИ                                                                                                                          

(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 

+ 2040) 

313,703 243,854 

2004 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) 
177,963 190,875 

2005 711100 
Порези на доходак и капиталне добитке које 

плаћају физичка лица 
177,963 190,875 

2006 711200 
Порези на добит и капиталне добитке које 

плаћају предузећа и друга правна лица 
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2007 711300 

Порези на доходак, добит и капиталне добитке 

који се не могу разврстати између физичких и 

правних лица 
    

2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) 0 0 

2009 712100 Порез на фонд зарада     

2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) 36,607 20,755 

2011 713100 Периодични порези на непокретности 31,512 8,749 

2012 713200 Периодични порези на нето имовину     

2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 322 569 

2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 4,773 11,434 

2015 713500 Други једнократни порези на имовину     

2016 713600 Други периодични порези на имовину   3 

2017 714000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 

2022) 
30,652 32,224 

2018 714100 Општи порези на добра и услуге     

2019 714300 Добит фискалних монопола     

2020 714400 Порези на појединачне услуге 3 2 

2021 714500 

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 

дозволу да се добра употребљавају или 

делатности обављају 
30,649 32,222 

2022 714600 Други порези на добра и услуге     

2023 715000 
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И 

ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) 
0 0 

2024 715100 Царине и друге увозне дажбине     

2025 715200 Порези на извоз     

2026 715300 Добит извозних или увозних монопола     

2027 715400 
Добит по основу разлике између куповног и 

продајног девизног курса 
    

2028 715500 Порези на продају или куповину девиза     

2029 715600 
Други порези на међународну трговину и 

трансакције 
    

2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) 68,481 0 

2031 716100 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, 

односно предузетници 
68,481   

2032 716200 
Други порези које плаћају остала лица или који се 

не могу идентификовати 
    

2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) 0 0 
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2034 717100 Акцизе на деривате нафте     

2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине     

2036 717300 Акцизе на алкохолна пића     

2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића     

2038 717500 Акциза на кафу     

2039 717600 Друге акцизе     

2040 719000 

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА 

ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ 

КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ 

ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) 

0 0 

2041 719100 
Порез на доходак, добит и капиталну добит на 

терет физичких лица 
    

2042 719200 
Порез на доходак, добит и капиталну добит на 

терет предузећа и осталих правних лица 
    

2043 719300 
Порез на доходак, добит и капиталну добит 

нераспоредив између физичких и правних лица 
    

2044 719400 Остали једнократни порези на имовину     

2045 719500 
Остали порези које плаћају искључиво предузећа 

и предузетници 
    

2046 719600 
Остали порези које плаћају друга или 

неидентификована лица 
    

2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053) 0 0 

2048 721000 
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) 
0 0 

2049 721100 
Доприноси за социјално осигурање на терет 

запослених 
    

2050 721200 
Доприноси за социјално осигурање на терет 

послодаваца 
    

2051 721300 

Доприноси за социјално осигурање лица која 

обављају самосталну делатност и незапослених 

лица 

    

2052 721400 
Доприноси за социјално осигурање који се не 

могу разврстати 
    

2053 722000 
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 

2054 до 2056) 
0 0 

2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника     

2055 722200 Социјални доприноси послодаваца     

2056 722300 Импутирани социјални доприноси     

2057 730000 
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 

+ 2061 + 2066) 
401,131 292,189 

2058 731000 
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 

(2059 + 2060) 
0 0 

2059 731100 Текуће донације од иностраних држава     
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2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава     

2061 732000 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 

до 2065) 

142,381 23,056 

2062 732100 Текуће донације од међународних организација 8,889 5,923 

2063 732200 
Капиталне донације од међународних 

организација 
133,492 17,133 

2064 732300 Текуће помоћи од ЕУ     

2065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ     

2066 733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 

(2067 + 2068) 
258,750 269,133 

2067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 252,102 269,133 

2068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 6,648   

2069 740000 
ДРУГИ ПРИХОДИ 

(2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 
110,055 161,851 

2070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) 43,765 123,279 

2071 741100 Камате 153   

2072 741200 Дивиденде     

2073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација     

2074 741400 
Приход од имовине који припада имаоцима 

полиса осигурања 
    

2075 741500 Закуп непроизведене имовине 43,612 123,279 

2076 741600 
Финансијске промене на финансијским 

лизинзима 
    

2077 742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА (од 2078 до 2081) 
11,209 12,372 

2078 742100 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа 

од стране тржишних организација 
1,925 3,615 

2079 742200 Таксе и накнаде 3,286 2,076 

2080 742300 
Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 
5,998 6,681 

2081 742400 Импутиране продаје добара и услуга     

2082 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088) 
2,024 1,245 

2083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела      

2084 743200 
Приходи од новчаних казни за привредне 

преступе 
    

2085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 942 1,151 

2086 743400 Приходи од пенала 10   
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2087 743500 Приходи од одузете имовинске користи     

2088 743900 
Остале новчане казне, пенали и приходи од 

одузете имовинске користи 
1,072 94 

2089 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091) 
297 2,619 

2090 744100 
Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
297 2,619 

2091 744200 
Капитални добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
    

2092 745000 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

(2093) 
52,760 22,336 

2093 745100 Мешовити и неодређени приходи 52,760 22,336 

2094 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097) 
2,755 1,764 

2095 771000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096) 
2,687 1,502 

2096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2,687 1,502 

2097 772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ (2098) 

68 262 

2098 772100 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 
68 262 

2099 780000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100) 
0 0 

2100 781000 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 

(2101 + 2102) 

0 0 

2101 781100 
Трансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу 
    

2102 781300 
Трансфери између организација обавезног 

социјалног осигурања 
    

2103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) 0 0 

2104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) 0 0 

2105 791100 Приходи из буџета     

2106 800000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 

+ 2121 + 2124) 

0 0 

2107 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112) 
0 0 

2108 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ (2109) 
0 0 

2109 811100 Примања од продаје непокретности     

2110 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ (2111) 
0 0 

2111 812100 Примања од продаје покретне имовине     

2112 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113) 
0 0 
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2113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава     

2114 820000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 

2117 + 2119) 
0 0 

2115 821000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ 

РЕЗЕРВИ (2116) 
0 0 

2116 821100 Примања од продаје робних резерви     

2117 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ (2118) 
0 0 

2118 822100 Примања од продаје залиха производње     

2119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ (2120) 
0 0 

2120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају     

2121 830000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ 

(2122) 
0 0 

2122 831000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ 

(2123) 
0 0 

2123 831100 Примања од продаје драгоцености     

2124 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129) 
0 0 

2125 841000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 

(2126) 
0 0 

2126 841100 Примања од продаје земљишта     

2127 842000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ 

БЛАГА (2128) 
0 0 

2128 842100 Примања од продаје подземних блага     

2129 843000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА 

(2130) 
0 0 

2130 843100 Примања од продаје шума и вода     

2131   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300) 
796,686 710,418 

2132 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ  (2133 + 2155 + 2200 + 

2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) 
643,325 612,476 

2133 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 

2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) 
140,590 139,945 

2134 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 
111,782 109,851 

2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 111,782 109,851 

2136 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 
20,006 19,668 

2137 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  13,412 13,185 

2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 5,779 5,661 

2139 412300 Допринос за незапосленост 815 822 

2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 248 169 
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2141 413100 Накнаде у натури 248 169 

2142 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 

2143 до 2146) 
3,743 2,763 

2143 414100 
Исплата накнада за време одсуствовања с посла 

на терет фондова 
2,733 1,851 

2144 414200 Расходи за образовање деце запослених     

2145 414300 Отпремнине и помоћи 548 717 

2146 414400 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 

462 195 

2147 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

(2148) 
1,363 1,173 

2148 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,363 1,173 

2149 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 
3,448 6,321 

2150 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,448 6,321 

2151 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) 0 0 

2152 417100 Посланички додатак     

2153 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) 0 0 

2154 418100 Судијски додатак     

2155 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

(2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) 
248,264 255,170 

2156 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 30,215 37,014 

2157 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,956 2,180 

2158 421200 Енергетске услуге 20,869 23,935 

2159 421300 Комуналне услуге 1,987 5,078 

2160 421400 Услуге комуникација 3,079 3,444 

2161 421500 Трошкови осигурања 1,511 1,652 

2162 421600 Закуп имовине и опреме 785 691 

2163 421900 Остали трошкови 28 34 

2164 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 2,982 1,688 

2165 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2,864 1,454 

2166 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 118 234 

2167 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада     

2168 422400 Трошкови путовања ученика     
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2169 422900 Остали трошкови транспорта     

2170 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 105,677 106,476 

2171 423100 Административне услуге 1,996 5,708 

2172 423200 Компјутерске услуге 1,367 1,171 

2173 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1,104 744 

2174 423400 Услуге информисања 9,774 9,179 

2175 423500 Стручне услуге 39,826 30,877 

2176 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 7,673 3,954 

2177 423700 Репрезентација 3,670 4,441 

2178 423900 Остале опште услуге 40,267 50,402 

2179 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 

2186) 
58,853 62,762 

2180 424100 Пољопривредне услуге   140 

2181 424200 Услуге образовања, културе и спорта 3,458 4,028 

2182 424300 Медицинске услуге 1,285 1,238 

2183 424400 Услуге одржавања аутопутева     

2184 424500 
Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 
    

2185 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 
36,475 37,088 

2186 424900 Остале специјализоване услуге 17,635 20,268 

2187 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) 
28,090 23,287 

2188 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 26,874 21,921 

2189 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1,216 1,366 

2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 22,447 23,943 

2191 426100 Административни материјал 3,082 2,525 

2192 426200 Материјали за пољопривреду      

2193 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 
583 737 

2194 426400 Материјали за саобраћај 4,242 4,912 

2195 426500 Материјали за очување животне средине и науку   4 

2196 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 79 196 
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2197 426700 Медицински и лабораторијски материјали 31 243 

2198 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
4,957 4,818 

2199 426900 Материјали за посебне намене 9,473 10,508 

2200 430000 

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 

СРЕДСТАВА ЗА РАД  (2201 + 2205 + 2207 + 

2209 + 2213) 

0 0 

2201 431000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И 

ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204) 
0 0 

2202 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката     

2203 431200 Амортизација опреме     

2204 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме     

2205 432000 
АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ 

(од 2206) 
0 0 

2206 432100 Амортизација култивисане опреме     

2207 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208) 0 0 

2208 433100 Употреба драгоцености     

2209 434000 
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 

до 2212) 
0 0 

2210 434100 Употребa земљишта     

2211 434200 Употреба подземног блага     

2212 434300 Употреба шума и вода     

2213 435000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 

ИМОВИНЕ (од 2214) 
0 0 

2214 435100 Амортизација нематеријалне имовине     

2215 440000 

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 

ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

(2216 + 2226 + 2233 + 2235) 

2,730 5,344 

2216 441000 
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 

2225) 
2,730 3,919 

2217 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности     

2218 441200 Отплата камата осталим нивоима власти     

2219 441300 
Отплата камата домаћим јавним финансијским 

институцијама 
    

2220 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 2,730 3,919 

2221 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима     

2222 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи     

2223 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате     
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2224 441800 Отплата камата на домаће менице     

2225 441900 
Финансијске промене на финансијским 

лизинзима 
    

2226 442000 
ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 

2232) 
0 0 

2227 442100 
Отплата камата на хартије од вредности 

емитоване на иностраном финансијском тржишту 
    

2228 442200 Отплата камата страним владама     

2229 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама     

2230 442400 Отплата камата страним пословним банкама     

2231 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима     

2232 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате     

2233 443000 
ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА 

(2234) 
0 0 

2234 443100 Отплата камата по гаранцијама     

2235 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 

2236 до 2238) 
0 1,425 

2236 444100 Негативне курсне разлике   1,425 

2237 444200 Казне за кашњење     

2238 444300 Остали пратећи трошкови задуживања     

2239 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249) 1,516 2,094 

2240 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) 

1,516 2,094 

2241 451100 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
1,516 2,094 

2242 451200 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
    

2243 452000 

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА 

(2244 + 2245) 

0 0 

2244 452100 
Текуће субвенције приватним финансијским 

институцијама 
    

2245 452200 
Капиталне субвенције приватним финансијским 

институцијама 
    

2246 453000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ  

ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248) 
0 0 

2247 453100 
Текуће субвенције јавним финансијским 

институцијама 
    

2248 453200 
Капиталне субвенције јавним финансијским 

институцијама 
    

2249 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251) 
0 0 

2250 454100 Текуће субвенције приватним предузећима     
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2251 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима     

2252 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265) 
132,430 96,299 

2253 461000 
ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА 

(2254 + 2255) 
0 0 

2254 461100 Текуће донације страним владама     

2255 461200 Капиталне донације страним владама     

2256 462000 
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258) 
0 0 

2257 462100 Текуће дотације међународним организацијама     

2258 462200 
Капиталне дотације међународним 

организацијама 
    

2259 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ (2260 + 2261) 
64,528 74,377 

2260 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 62,522 58,731 

2261 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,006 15,646 

2262 464000 

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

(2263 + 2264) 

0 0 

2263 464100 
Текуће дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
    

2264 464200 
Капиталне дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
    

2265 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(2266 + 2267) 
67,902 21,922 

2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери 10,739 15,884 

2267 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 57,163 6,038 

2268 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА (2269 + 2273) 
24,459 26,502 

2269 471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 

2272) 

0 0 

2270 471100 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују 

непосредно домаћинствима 
    

2271 471200 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују 

непосредно пружаоцима услуга 
    

2272 471900 
Трансфери другим организацијама обавезног 

социјалног осигурања за доприносе за осигурање 
    

2273 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 
24,459 26,502 

2274 472100 
Накнаде из буџета у случају болести и 

инвалидности 
    

2275 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство      

2276 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу  1,271 1,237 
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2277 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености      

2278 472500 Старосне и породичне пензије из буџета     

2279 472600 Накнаде из буџета у случају смрти     

2280 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку 

и спорт  
12,003 12,753 

2281 472800 Накнаде из буџета за становање и живот      

2282 472900 Остале накнаде из буџета 11,185 12,512 

2283 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ 

(2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) 
93,336 87,122 

2284 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) 
61,884 64,739 

2285 481100 
Дотације непрофитним организацијама које 

пружају помоћ домаћинствима 
  4,732 

2286 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 61,884 60,007 

2287 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 

2288 до 2290) 
3,937 7,074 

2288 482100 Остали порези 3,416 6,648 

2289 482200 Обавезне таксе 502 415 

2290 482300 Новчане казне и пенали 19 11 

2291 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА (2292) 
11,699 6,508 

2292 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 11,699 6,508 

2293 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 

ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295) 

15,816 8,801 

2294 484100 
Накнада штете за повреде или штету услед 

елементарних непогода 
15,816 8,801 

2295 484200 Накнада штете од дивљачи     

2296 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА (2297) 

0 0 

2297 485100 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 
    

2298 489000 

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ПЛАНА (2299) 

0 0 

2299 489100 
Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију националног инвестиционог плана 
    

2300 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) 
153,361 97,942 

2301 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 

2319 + 2321) 
152,624 97,604 
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2302 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 

2303 до 2306) 
139,284 82,897 

2303 511100 Куповина зграда и објеката     

2304 511200 Изградња зграда и објеката 94,246 47,761 

2305 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 39,515 28,370 

2306 511400 Пројектно планирање 5,523 6,766 

2307 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 12,998 10,284 

2308 512100 Опрема за саобраћај 3,134   

2309 512200 Административна опрема 8,055 9,184 

2310 512300 Опрема за пољопривреду     

2311 512400 Опрема за заштиту животне средине 36 189 

2312 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 212 545 

2313 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 582 305 

2314 512700 Опрема за војску     

2315 512800 Опрема за јавну безбедност 20 61 

2316 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема 
959   

2317 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318) 0 0 

2318 513100 Остале некретнине и опрема     

2319 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320) 0 0 

2320 514100 Култивисана имовина     

2321 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) 342 4,423 

2322 515100 Нематеријална имовина 342 4,423 

2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330) 589 282 

2324 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325) 0 0 

2325 521100 Робне резерве     

2326 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329) 0 0 

2327 522100 Залихе материјала     

2328 522200 Залихе недовршене производње     

2329 522300 Залихе готових производа     

2330 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331) 589 282 
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2331 523100 Залихе робе за даљу продају 589 282 

2332 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2333) 0 0 

2333 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2334) 0 0 

2334 531100 Драгоцености     

2335 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340) 148 56 

2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337) 148 56 

2337 541100 Земљиште 148 56 

2338 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2339) 0 0 

2339 542100 Копови     

2340 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342) 0 0 

2341 543100 Шуме     

2342 543200 Воде     

2343 550000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344) 

0 0 

2344 551000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345) 

0 0 

2345 551100 

Нефинансијска имовина која се финансира из 

средстава за реализацију националног 

инвестиционог плана 

    

    УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА      

2346   
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит 

(2001 - 2131)  
30,958 0 

2347   
Мањак прихода и примања - буџетски 

дефицит (2131 - 2001)  
0 10,760 

2348   

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО 

МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 

2353) 

53,821 145,364 

2349   

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 

ранијих година који је коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године 

53,821 54,514 

2350   
Део новчаних средстава амортизације који је 

коришћен за набавку нефинансијске имовине 
    

2351   

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 

година коришћен за покриће расхода и издатака 

текуће године 
  37,218 

2352   

Износ расхода и издатака за нефинансијску 

имовину,  

финансираних из кредита 

  46,966 
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2353   

Износ приватизационих примања и примања од 

отплате датих кредита коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године 

  6,666 

2354   

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ 

ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 

2356) 

27,445 49,271 

2355   

Утрошена средства текућих прихода и примања 

од продаје нефинансијске имовине за отплату 

обавеза по кредитима 

27,445 49,271 

2356   

Утрошена средства текућих прихода и примања 

од продаје нефинансијске имовине за набавку 

финансијске имовине 
    

2357 321121 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 

СУФИЦИТ  

(2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) 

> 0 

57,334 85,333 

2358 321122 
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - 

ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0 
0 0 

2359   

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 

СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ 

ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) 

57,334 85,310 

2360   
Део вишка прихода и примања наменски 

опредељен за наредну годину 
37,218 59,112 

2361   
Нераспоређени део вишка прихода и примања за 

пренос у наредну годину  
20,116 26,198 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О КОПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 

у периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године 
 

 

Ознака 

ОП 
Конто Опис 

Износ 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

3001   ПРИМАЊА (3002 + 3027) 0 87,266 

3002 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 
0 0 

3003 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

(3004 + 3006 + 3008) 
0 0 

3004 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005) 0 0 

3005 811100 Примања од продаје непокретности     

3006 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 

(3007) 
0 0 

3007 812100 Примања од продаје покретне имовине     

3008 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (3009) 
0 0 

3009 813100 Примања од продаје осталих основних средстава     

3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015) 0 0 
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3011 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012) 0 0 

3012 821100 Примања од продаје робних резерви     

3013 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ 

(3014) 
0 0 

3014 822100 Примања од продаје залиха производње     

3015 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

(3016) 
0 0 

3016 823100 Примања од продаје робе за даљу продају     

3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018) 0 0 

3018 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019) 0 0 

3019 831100 Примања од продаје драгоцености     

3020 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

(3021 + 3023 + 3025) 
0 0 

3021 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022) 0 0 

3022 841100 Примања од продаје земљишта     

3023 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024) 0 0 

3024 842100 Примања од продаје подземних блага     

3025 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026) 0 0 

3026 843100 Примања од продаје шума и вода     

3027 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 
0 87,266 

3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) 0 80,600 

3029 911000 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА  

(од 3030 до 3038) 
0 80,600 

3030 911100 
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, 

изузев акција 
    

3031 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти     

3032 911300 
Примања од задуживања од јавних финансијских 

институција у земљи 
    

3033 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи   80,600 

3034 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи     

3035 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи     

3036 911700 Примања од домаћих финансијских деривата     

3037 911800 Примања од домаћих меница     

3038 911900 Исправка унутрашњег дуга     
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3039 912000 
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 

3040 до 3046) 
0 0 

3040 912100 
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, 

на иностраном финансијском тржишту 
    

3041 912200 Примања од задуживања од иностраних држава     

3042 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција     

3043 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака      

3044 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца     

3045 912600 Примања од иностраних финансијских деривата     

3046 912900 Исправка спољног дуга     

3047 920000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (3048 + 3058) 
0 6,666 

3048 921000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ  

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)  
0 6,666 

3049 921100 
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев 

акција 
    

3050 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти     

3051 921300 
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 

финансијским институцијама 
    

3052 921400 
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним 

банкама 
    

3053 921500 
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 

нефинансијским институцијама 
    

3054 921600 
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 

домаћинствима у земљи 
    

3055 921700 
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у 

земљи 
    

3056 921800 
Примања од отплате кредита датих нефинансијским 

приватним предузећима у земљи 
    

3057 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала   6,666 

3058 922000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ  

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066) 
0 0 

3059 922100 
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев 

акција 
    

3060 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама     

3061 922300 
Примања од отплате кредита датих међународним 

организацијама 
    

3062 922400 
Примања од отплате кредита датих страним пословним 

банкама 
    

3063 922500 
Примања од отплате кредита датих страним 

нефинансијским институцијама 
    

3064 922600 
Примања од отплате кредита датих страним невладиним 

организацијама 
    

3065 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала     
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3066 922800 Примања од продаје стране валуте     

3067   ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 181,444 147,213 

3068 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 
153,361 97,942 

3069 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 

3089) 
152,624 97,604 

3070 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  

(од 3071 до 3074) 
139,284 82,897 

3071 511100 Куповина зграда и објеката     

3072 511200 Изградња зграда и објеката 94,246 47,761 

3073 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 39,515 28,370 

3074 511400 Пројектно планирање 5,523 6,766 

3075 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 12,998 10,284 

3076 512100 Опрема за саобраћај 3,134   

3077 512200 Административна опрема 8,055 9,184 

3078 512300 Опрема за пољопривреду     

3079 512400 Опрема за заштиту животне средине 36 189 

3080 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 212 545 

3081 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 582 305 

3082 512700 Опрема за војску     

3083 512800 Опрема за јавну безбедност 20 61 

3084 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна 

опрема 
959   

3085 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086) 0 0 

3086 513100 Остале некретнине и опрема     

3087 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088) 0 0 

3088 514100 Култивисана имовина     

3089 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) 342 4,423 

3090 515100 Нематеријална имовина 342 4,423 

3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098) 589 282 

3092 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093) 0 0 

3093 521100 Робне резерве     

3094 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097) 0 0 
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3095 522100 Залихе материјала     

3096 522200 Залихе недовршене производње     

3097 522300 Залихе готових производа     

3098 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099) 589 282 

3099 523100 Залихе робе за даљу продају 589 282 

3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101) 0 0 

3101 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3102) 0 0 

3102 531100 Драгоцености     

3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) 148 56 

3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105) 148 56 

3105 541100 Земљиште 148 56 

3106 542000 РУДНА БОГАТСТВА (3107) 0 0 

3107 542100 Копови     

3108 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110) 0 0 

3109 543100 Шуме     

3110 543200 Воде     

3111 550000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112) 

0 0 

3112 551000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113) 

0 0 

3113 551100 
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за 

реализацију националног инвестиционог плана 
    

3114 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140) 
28,083 49,271 

3115 610000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 

3138) 
27,445 49,271 

3116 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 

(од 3117 до 3125) 
27,445 49,271 

3117 611100 
Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев 

акција 
    

3118 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти     

3119 611300 
Отплата главнице домаћим јавним финансијским 

институцијама 
    

3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 27,445 49,271 

3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима     
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3122 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи     

3123 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате      

3124 611800 Отплата домаћих меница     

3125 611900 Исправка унутрашњег дуга     

3126 612000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА 

(од 3127 до 3133) 
0 0 

3127 612100 
Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, 

емитоване на иностраном финансијском тржишту  
    

3128 612200 Отплата главнице страним владама     

3129 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама     

3130 612400 Отплата главнице страним пословним банкама     

3131 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима     

3132 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате     

3133 612900 Исправка спољног дуга     

3134 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135) 0 0 

3135 613100 Отплата главнице по гаранцијама     

3136 614000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ 

(3137) 
0 0 

3137 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг     

3138 615000 
ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ 

ТРАНСАКЦИЈАМА (3139) 
0 0 

3139 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама     

3140 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 

3160) 
638 0 

3141 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 

3142 до 3150) 
0 0 

3142 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција     

3143 621200 Кредити осталим нивоима власти     

3144 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама     

3145 621400 Кредити домаћим пословним банкама     

3146 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама     

3147 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи     

3148 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи     

3149 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима     
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3150 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала     

3151 622000 
НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 

3152 до 3159) 
638 0 

3152 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција     

3153 622200 Кредити страним владама     

3154 622300 Кредити међународним организацијама     

3155 622400 Кредити страним пословним банкама     

3156 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама     

3157 622600 Кредити страним невладиним организацијама     

3158 622700 Набавка страних акција и осталог капитала     

3159 622800 Куповина стране валуте 638   

3160 623000 

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161) 

0 0 

3161 623100 
Набавка финансијске имовине која се финансира из 

средстава за реализацију националног инвестиционог плана 
    

3162   ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0 0 0 

3163   МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0 181,444 59,947 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 

у периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године 
 

 

 

Ознака 

ОП 
Конто Опис 

Износ 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

4001   Н О В Ч А Н И  П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 827,644 786,924 

4002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 

4094 + 4099 + 4103) 
827,644 699,658 

4003 710000 
ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 

4033 + 4040) 
313,703 243,854 

4004 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ  

ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 
177,963 190,875 

4005 711100 
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају 

физичка лица 
177,963 190,875 

4006 711200 
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају 

предузећа и друга правна лица 
    

4007 711300 
Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не 

могу разврстати између физичких и правних лица 
    

4008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) 0 0 

4009 712100 Порез на фонд зарада     



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1191 

 

 

4010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) 36,607 20,755 

4011 713100 Периодични порези на непокретности 31,512 8,749 

4012 713200 Периодични порези на нето имовину     

4013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 322 569 

4014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 4,773 11,434 

4015 713500 Други једнократни порези на имовину     

4016 713600 Други периодични порези на имовину   3 

4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) 30,652 32,224 

4018 714100 Општи порези на добра и услуге     

4019 714300 Добит фискалних монопола     

4020 714400 Порези на појединачне услуге 3 2 

4021 714500 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу 

да се добра употребљавају или делатности обављају 
30,649 32,222 

4022 714600 Други порези на добра и услуге     

4023 715000 
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И 

ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029) 
0 0 

4024 715100 Царине и друге увозне дажбине     

4025 715200 Порези на извоз     

4026 715300 Добит извозних или увозних монопола     

4027 715400 
Добит по основу разлике између куповног и продајног 

девизног курса 
    

4028 715500 Порези на продају или куповину девиза     

4029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције     

4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) 68,481 0 

4031 716100 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, 

односно предузетници 
68,481   

4032 716200 
Други порези које плаћају остала лица или који се не 

могу идентификовати 
    

4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) 0 0 

4034 717100 Акцизе на деривате нафте     

4035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине     

4036 717300 Акцизе на алкохолна пића     

4037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића     
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4038 717500 Акцизе на кафу     

4039 717600 Друге акцизе     

4040 719000 

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И 

ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ 

ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046) 

0 0 

4041 719100 
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет 

физичких лица 
    

4042 719200 
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет 

предузећа и осталих правних лица 
    

4043 719300 
Порез на доходак, добит и капиталну добит 

нераспоредив између физичких и правних лица 
    

4044 719400 Остали једнократни порези на имовину     

4045 719500 
Остали порези које плаћају искључиво предузећа и 

предузетници 
    

4046 719600 
Остали порези које плаћају друга или неидентификована 

лица 
    

4047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053) 0 0 

4048 721000 
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 

4049 до 4052) 
0 0 

4049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених     

4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца     

4051 721300 
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 

самосталну делатност и незапослених лица 
    

4052 721400 
Доприноси за социјално осигурање који се не могу 

разврстати 
    

4053 722000 
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 

4056) 
0 0 

4054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника     

4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца     

4056 722300 Импутирани социјални доприноси     

4057 730000 
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 

+ 4066) 
401,131 292,189 

4058 731000 
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 

4060) 
0 0 

4059 731100 Текуће донације од иностраних држава     

4060 731200 Капиталне донације од иностраних држава     

4061 732000 
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065) 
142,381 23,056 

4062 732100 Текуће донације од међународних организација 8,889 5,923 

4063 732200 Капиталне донације од међународних организација 133,492 17,133 

4064 732300 Текуће помоћи од ЕУ     
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4065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ     

4066 733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 

4068) 
258,750 269,133 

4067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 252,102 269,133 

4068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 6,648   

4069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) 110,055 161,851 

4070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) 43,765 123,279 

4071 741100 Камате 153   

4072 741200 Дивиденде     

4073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација     

4074 741400 
Приход од имовине који припада имаоцима полиса 

осигурања 
    

4075 741500 Закуп непроизведене имовине 43,612 123,279 

4076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима     

4077 742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 

4078 до 4081) 
11,209 12,372 

4078 742100 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 

стране тржишних организација 
1,925 3,615 

4079 742200 Таксе и накнаде 3,286 2,076 

4080 742300 
Споредне продаје добара и услуга које врше државне 

нетржишне јединице 
5,998 6,681 

4081 742400 Импутиране продаје добара и услуга     

4082 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ (од 4083 до 4088) 
2,024 1,245 

4083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела      

4084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе     

4085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 942 1,151 

4086 743400 Приходи од пенала 10   

4087 743500 Приходи од одузете имовинске користи     

4088 743900 
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете 

имовинске користи 
1,072 94 

4089 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091) 
297 2,619 

4090 744100 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 
297 2,619 

4091 744200 
Капитални добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
    

4092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) 52,760 22,336 
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4093 745100 Мешовити и неодређени приходи 52,760 22,336 

4094 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА (4095 + 4097) 
2,755 1,764 

4095 771000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА (4096) 
2,687 1,502 

4096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2,687 1,502 

4097 772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098) 
68 262 

4098 772100 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 
68 262 

4099 780000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100) 
0 0 

4100 781000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102) 
0 0 

4101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу     

4102 781300 
Трансфери између организација обавезног социјалног 

осигурања 
    

4103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) 0 0 

4104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) 0 0 

4105 791100 Приходи из буџета     

4106 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124) 
0 0 

4107 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112) 
0 0 

4108 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

(4109) 
0 0 

4109 811100 Примања од продаје непокретности     

4110 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 

(4111) 
0 0 

4111 812100 Примања од продаје покретне имовине     

4112 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (4113) 
0 0 

4113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава     

4114 820000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 

4119) 
0 0 

4115 821000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 

(4116) 
0 0 

4116 821100 Примања од продаје робних резерви     

4117 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ 

(4118) 
0 0 

4118 822100 Примања од продаје залиха производње     

4119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ (4120) 
0 0 
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4120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају     

4121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122) 0 0 

4122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123) 0 0 

4123 831100 Примања од продаје драгоцености     

4124 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

(4125 + 4127 + 4129) 
0 0 

4125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126) 0 0 

4126 841100 Примања од продаје земљишта     

4127 842000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА 

(4128) 
0 0 

4128 842100 Примања од продаје подземних блага     

4129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130) 0 0 

4130 843100 Примања од продаје шума и вода     

4131 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151) 
0 87,266 

4132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143) 0 80,600 

4133 911000 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 

4134 до 4142) 
0 80,600 

4134 911100 
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, 

изузев акција 
    

4135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти     

4136 911300 
Примања од задуживања од јавних финансијских 

институција у земљи 
    

4137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи   80,600 

4138 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи     

4139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи     

4140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата     

4141 911800 Примања од домаћих меница     

4142 911900 Исправка унутрашњег дуга     

4143 912000 
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 

4144 до 4150) 
0 0 

4144 912100 
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев 

акција, на иностраном финансијском тржишту 
    

4145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава     

4146 912300 
Примања од задуживања од мултилатералних 

институција 
    

4147 912400 
Примања од задуживања од иностраних пословних 

банака  
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4148 912500 
Примања од задуживања од осталих иностраних 

поверилаца 
    

4149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата     

4150 912900 Исправка спољног дуга     

4151 920000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (4152 + 4162) 
0 6,666 

4152 921000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161) 
0 6,666 

4153 921100 
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, 

изузев акција 
    

4154 921200 
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима 

власти 
    

4155 921300 
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 

финансијским институцијама 
    

4156 921400 
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним 

банкама 
    

4157 921500 
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 

нефинансијским институцијама 
    

4158 921600 
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 

домаћинствима у земљи 
    

4159 921700 
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана 

у земљи 
    

4160 921800 
Примања од отплате кредита датих нефинансијским 

приватним предузећима у земљи 
    

4161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала   6,666 

4162 922000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170) 
0 0 

4163 922100 
Примања од продаје страних хартија од вредности, 

изузев акција 
    

4164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама     

4165 922300 
Примања од отплате кредита датих међународним 

организацијама 
    

4166 922400 
Примања од отплате кредита датих страним пословним 

банкама 
    

4167 922500 
Примања од отплате кредита датих страним 

нефинансијским институцијама 
    

4168 922600 
Примања од отплате кредита датих страним невладиним 

организацијама 
    

4169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала     

4170 922800 Примања од продаје стране валуте     

4171   НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) 824,769 759,689 

4172 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 

4279 + 4292 + 4308 + 4323) 
643,325 612,476 

4173 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 

4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193) 
140,590 139,945 

4174 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (4175) 
111,782 109,851 
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4175 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 111,782 109,851 

4176 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) 
20,006 19,668 

4177 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  13,412 13,185 

4178 412200 Допринос за здравствено осигурање 5,779 5,661 

4179 412300 Допринос за незапосленост 815 822 

4180 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) 248 169 

4181 413100 Накнаде у натури 248 169 

4182 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 

до 4186) 
3,743 2,763 

4183 414100 
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 
2,733 1,851 

4184 414200 Расходи за образовање деце запослених     

4185 414300 Отпремнине и помоћи 548 717 

4186 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 

уже породице и друге помоћи запосленом 
462 195 

4187 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) 1,363 1,173 

4188 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,363 1,173 

4189 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ (4190) 
3,448 6,321 

4190 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,448 6,321 

4191 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192) 0 0 

4192 417100 Посланички додатак     

4193 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194) 0 0 

4194 418100 Судијски додатак     

4195 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 

+ 4219 + 4227 + 4230)  
248,264 255,170 

4196 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) 30,215 37,014 

4197 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,956 2,180 

4198 421200 Енергетске услуге 20,869 23,935 

4199 421300 Комуналне услуге 1,987 5,078 

4200 421400 Услуге комуникација 3,079 3,444 

4201 421500 Трошкови осигурања 1,511 1,652 

4202 421600 Закуп имовине и опреме 785 691 
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4203 421900 Остали трошкови 28 34 

4204 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) 2,982 1,688 

4205 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2,864 1,454 

4206 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 118 234 

4207 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада     

4208 422400 Трошкови путовања ученика     

4209 422900 Остали трошкови транспорта     

4210 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 105,677 106,476 

4211 423100 Административне услуге 1,996 5,708 

4212 423200 Компјутерске услуге 1,367 1,171 

4213 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1,104 744 

4214 423400 Услуге информисања 9,774 9,179 

4215 423500 Стручне услуге 39,826 30,877 

4216 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 7,673 3,954 

4217 423700 Репрезентација 3,670 4,441 

4218 423900 Остале опште услуге 40,267 50,402 

4219 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) 58,853 62,762 

4220 424100 Пољопривредне услуге   140 

4221 424200 Услуге образовања, културе и спорта 3,458 4,028 

4222 424300 Медицинске услуге 1,285 1,238 

4223 424400 Услуге одржавања аутопутева     

4224 424500 
Услуге одржавања националних паркова и природних 

површина 
    

4225 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге 
36,475 37,088 

4226 424900 Остале специјализоване услуге 17,635 20,268 

4227 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И 

МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) 
28,090 23,287 

4228 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 26,874 21,921 

4229 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1,216 1,366 

4230 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 22,447 23,943 

4231 426100 Административни материјал 3,082 2,525 
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4232 426200 Материјали за пољопривреду      

4233 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 583 737 

4234 426400 Материјали за саобраћај 4,242 4,912 

4235 426500 Материјали за очување животне средине и науку   4 

4236 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 79 196 

4237 426700 Медицински и лабораторијски материјали 31 243 

4238 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 4,957 4,818 

4239 426900 Материјали за посебне намене 9,473 10,508 

4240 430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА 

РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253) 
0 0 

4241 431000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 

4242 до 4244) 
0 0 

4242 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката     

4243 431200 Амортизација опреме     

4244 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме     

4245 432000 
АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ 

(4246) 
0 0 

4246 432100 Амортизација култивисане имовине     

4247 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248) 0 0 

4248 433100 Употреба драгоцености     

4249 434000 
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 

4252) 
0 0 

4250 434100 Употреба земљишта     

4251 434200 Употреба подземног блага     

4252 434300 Употреба шума и вода     

4253 435000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ 

(4254) 
0 0 

4254 435100 Амортизација нематеријалне имовине     

4255 440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275) 
2,730 5,344 

4256 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) 2,730 3,919 

4257 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности     

4258 441200 Отплата камата осталим нивоима власти     

4259 441300 
Отплата камата домаћим јавним финансијским 

институцијама 
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4260 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 2,730 3,919 

4261 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима     

4262 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи     

4263 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате     

4264 441800 Отплата камата на домаће менице     

4265 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима     

4266 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272) 0 0 

4267 442100 
Отплата камата на хартије од вредности емитоване на 

иностраном финансијском тржишту 
    

4268 442200 Отплата камата страним владама     

4269 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама     

4270 442400 Отплата камата страним пословним банкама     

4271 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима     

4272 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате     

4273 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274) 0 0 

4274 443100 Отплата камата по гаранцијама     

4275 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 

4278) 
0 1,425 

4276 444100 Негативне курсне разлике   1,425 

4277 444200 Казне за кашњење     

4278 444300 Остали пратећи трошкови задуживања     

4279 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289) 1,516 2,094 

4280 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 

4282) 

1,516 2,094 

4281 451100 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама 
1,516 2,094 

4282 451200 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
    

4283 452000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285) 
0 0 

4284 452100 
Текуће субвенције приватним финансијским 

институцијама 
    

4285 452200 
Капиталне субвенције приватним финансијским 

институцијама 
    

4286 453000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288) 
0 0 

4287 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама     
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4288 453200 
Капиталне субвенције јавним финансијским 

институцијама 
    

4289 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

(4290 + 4291) 
0 0 

4290 454100 Текуће субвенције приватним предузећима     

4291 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима     

4292 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 

4296 + 4299 + 4302 + 4305) 
132,430 96,299 

4293 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295) 0 0 

4294 461100 Текуће донације страним владама     

4295 461200 Капиталне донације страним владама     

4296 462000 
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298) 
0 0 

4297 462100 Текуће дотације међународним организацијама     

4298 462200 Капиталне дотације међународним организацијама     

4299 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

(4300 + 4301) 
64,528 74,377 

4300 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 62,522 58,731 

4301 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,006 15,646 

4302 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304) 
0 0 

4303 464100 
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
    

4304 464200 
Капиталне дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
    

4305 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307) 67,902 21,922 

4306 465100 Остале текуће дотације и трансфери 10,739 15,884 

4307 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 57,163 6,038 

4308 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА (4309 + 4313) 
24,459 26,502 

4309 471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312) 

0 0 

4310 471100 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују 

непосредно домаћинствима 
    

4311 471200 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују 

непосредно пружаоцима услуга 
    

4312 471900 
Трансфери другим организацијама обавезног социјалног 

осигурања за доприносе за осигурање 
    

4313 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА (од 4314 до 4322) 
24,459 26,502 

4314 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности     
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4315 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство      

4316 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу  1,271 1,237 

4317 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености      

4318 472500 Старосне и породичне пензије из буџета     

4319 472600 Накнаде из буџета у случају смрти     

4320 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  12,003 12,753 

4321 472800 Накнаде из буџета за становање и живот      

4322 472900 Остале накнаде из буџета 11,185 12,512 

4323 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 

4336 + 4338) 
93,336 87,122 

4324 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(4325 + 4326) 
61,884 64,739 

4325 481100 
Дотације непрофитним организацијама које пружају 

помоћ домаћинствима 
  4,732 

4326 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 61,884 60,007 

4327 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 

4330) 
3,937 7,074 

4328 482100 Остали порези 3,416 6,648 

4329 482200 Обавезне таксе  502 415 

4330 482300 Новчане казне и пенали 19 11 

4331 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА (4332) 
11,699 6,508 

4332 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 11,699 6,508 

4333 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335) 

15,816 8,801 

4334 484100 
Накнада штете за повреде или штету услед 

елементарних непогода 
15,816 8,801 

4335 484200 Накнада штете од дивљачи     

4336 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337) 
0 0 

4337 485100 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
    

4338 489000 

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339) 

0 0 

4339 489100 
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију 

националног инвестиционог плана 
    

4340 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 

+ 4363 + 4372 + 4375 + 4383) 
153,361 97,942 

4341 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 

4361) 
152,624 97,604 
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4342 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 

4346) 
139,284 82,897 

4343 511100 Куповина зграда и објеката     

4344 511200 Изградња зграда и објеката 94,246 47,761 

4345 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 39,515 28,370 

4346 511400 Пројектно планирање 5,523 6,766 

4347 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) 12,998 10,284 

4348 512100 Опрема за саобраћај 3,134   

4349 512200 Административна опрема 8,055 9,184 

4350 512300 Опрема за пољопривреду     

4351 512400 Опрема за заштиту животне средине 36 189 

4352 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 212 545 

4353 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 582 305 

4354 512700 Опрема за војску     

4355 512800 Опрема за јавну безбедност 20 61 

4356 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема 
959   

4357 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358) 0 0 

4358 513100 Остале некретнине и опрема     

4359 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360) 0 0 

4360 514100 Култивисана имовина     

4361 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) 342 4,423 

4362 515100 Нематеријална имовина 342 4,423 

4363 520000 ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370) 589 282 

4364 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365) 0 0 

4365 521100 Робне резерве     

4366 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369) 0 0 

4367 522100 Залихе материјала     

4368 522200 Залихе недовршене производње     

4369 522300 Залихе готових производа     

4370 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371) 589 282 
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4371 523100 Залихе робе за даљу продају 589 282 

4372 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4373) 0 0 

4373 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4374) 0 0 

4374 531100 Драгоцености     

4375 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380) 148 56 

4376 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4377) 148 56 

4377 541100 Земљиште 148 56 

4378 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4379) 0 0 

4379 542100 Копови     

4380 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382) 0 0 

4381 543100 Шуме     

4382 543200 Воде     

4383 55000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

(4384) 

0 0 

4384 551000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

(4385) 

0 0 

4385 551100 

Нефинансијска имовина која се финансира из  

средстава за реализацију националног инвестиционог 

плана 

    

4386 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412) 
28,083 49,271 

4387 610000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 

4410) 
27,445 49,271 

4388 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) 
27,445 49,271 

4389 611100 
Отплата главнице на домаће хартије од вредности, 

изузев акција 
    

4390 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти     

4391 611300 
Отплата главнице домаћим јавним финансијским 

институцијама 
    

4392 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 27,445 49,271 

4393 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима     

4394 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи     

4395 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате      

4396 611800 Отплата домаћих меница     
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4397 611900 Исправка унутрашњег дуга     

4398 612000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ 

КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405) 
0 0 

4399 612100 

Отплата главнице на хартије од вредности, изузев 

акција, емитоване на иностраном финансијском 

тржишту 

    

4400 612200 Отплата главнице страним владама     

4401 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама     

4402 612400 Отплата главнице страним пословним банкама     

4403 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима     

4404 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате     

4405 612900 Исправка спољног дуга     

4406 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407) 0 0 

4407 613100 Отплата главнице по гаранцијама     

4408 614000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ 

ЛИЗИНГ (4409) 
0 0 

4409 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг     

4410 615000 
ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ 

ТРАНСАКЦИЈАМА (4411) 
0 0 

4411 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама     

4412 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 

4423 + 4432) 
638 0 

4413 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(од 4414 до 4422) 
0 0 

4414 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција     

4415 621200 Кредити осталим нивоима власти     

4416 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама     

4417 621400 Кредити домаћим пословним банкама     

4418 621500 
Кредити домаћим нефинансијским јавним 

институцијама 
    

4419 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи     

4420 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи     

4421 621800 
Кредити домаћим нефинансијским приватним 

предузећима 
    

4422 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала     

4423 622000 
НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(од 4424 до 4431) 
638 0 

4424 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција     
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4425 622200 Кредити страним владама     

4426 622300 Кредити међународним организацијама     

4427 622400 Кредити страним пословним банкама     

4428 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама     

4429 622600 Кредити страним невладиним организацијама     

4430 622700 Набавка страних акција и осталог капитала     

4431 622800 Куповина стране валуте 638   

4432 623000 

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

(4433) 

0 0 

4433 623100 

Набавка финансијске имовине која се финансира из 

средстава за реализацију националног инвестиционог 

плана 

    

4434   ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0 2,875 27,235 

4435   МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0 0 0 

4436   САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 66,031 57,327 

4437   
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА 

СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 
827,644 787,691 

4438   
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa 

се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 
  767 

4439   
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА 

СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) 
836,348 759,689 

4440   
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате 

амортизације књижене на терет сопствених прихода 
    

4441   

Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода 

који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 

600000 

11,579   

4442   
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 

4437 – 4439) 
57,327 85,329 

 
 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

у периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године 
 

 

Озна

ка 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планир

аних 

прихода 

и 

примањ

а 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Приходи и примања из буџета 
Из 

донац

ија и 

помоћ

и 

Из  

остали

х 

извора 

Републ

ике 

Аутоно

мне 

покраји

не 

Општи

не / 

града 

ООС

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1207 

 

 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5002 + 5106) 

907,312 699,658 15,470 0 655,490 0 16,867 11,831 

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 

+ 5099 + 5103) 

907,312 699,658 15,470 0 655,490 0 16,867 11,831 

5003 710000 

ПОРЕЗИ  

(5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 

+ 5030 + 5033 + 5040) 

338,915 243,854 0 0 243,854 0 0 0 

5004 711000 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 

5005 до 5007) 

195,010 190,875 0 0 190,875 0 0 0 

5005 711100 
Порези на доходак и капиталнe 
добиткe које плаћају физичка лица 

195,010 190,875     190,875       

5006 711200 
Порези на добит и капиталне 
добитке које плаћају предузећа и 
друга правна лица 

  0             

5007 711300 

Порези на доходак, добит и 

капиталне добитке који се не могу 
разврстати између физичких и 
правних лица 

  0             

5008 712000 
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 

(5009) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5009 712100 Порез на фонд зарада   0             

5010 713000 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 

до 5016) 
55,600 20,755 0 0 20,755 0 0 0 

5011 713100 
Периодични порези на 
непокретности 

43,500 8,749     8,749       

5012 713200 
Периодични порези на нето 
имовину 

  0             

5013 713300 
Порези на заоставштину, наслеђе и 
поклон 

600 569     569       

5014 713400 
Порези на финансијске и капиталне 
трансакције 

11,500 11,434     11,434       

5015 713500 
Други једнократни порези на 
имовину 

  0             

5016 713600 
Други периодични порези на 
имовину 

  3     3       

5017 714000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 

(од 5018 до 5022) 
33,305 32,224 0 0 32,224 0 0 0 

5018 714100 Општи порези на добра и услуге   0             

5019 714300 Добит фискалних монопола   0             

5020 714400 Порези на појединачне услуге 30 2     2       

5021 714500 

Порези, таксе и накнаде на 
употребу добара, на дозволу да се 
добра употребљавају или 

делатности обављају 

33,275 32,222     32,222       

5022 714600 Други порези на добра и услуге   0             

5023 715000 

ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ 

ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ 

(од 5024 до 5029) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5024 715100 Царине и друге увозне дажбине   0             

5025 715200 Порези на извоз   0             

5026 715300 
Добит извозних или увозних 
монопола 

  0             
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5027 715400 
Добит по основу разлике између 
куповног и продајног девизног 
курса 

  0             

5028 715500 
Порези на продају или куповину 
девиза 

  0             

5029 715600 
Други порези на међународну 
трговину и трансакције 

  0             

5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032) 55,000 0 0 0 0 0 0 0 

5031 716100 
Други порези које искључиво 
плаћају предузећа, односно 

предузетници 

55,000 0             

5032 716200 
Други порези које плаћају остала 
лица или који се не могу 
идентификовати 

  0             

5033 717000 АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5034 717100 Акцизе на деривате нафте   0             

5035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине   0             

5036 717300 Акцизе на алкохолна пића   0             

5037 717400 
Акцизе на освежавајућа 
безалкохолна пића 

  0             

5038 717500 Акциза на кафу   0             

5039 717600 Друге акцизе   0             

5040 719000 

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА 

ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА 

ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ 

КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ 

ПОГОДНОСТИ (од 5041до 5046) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5041 719100 
Порез на доходак, добит и 
капиталну добит на терет физичких 
лица 

  0             

5042 719200 
Порез на доходак, добит и 
капиталну добит на терет 

предузећа и осталих правних лица 

  0             

5043 719300 
Порез на доходак, добит и 
капиталну добит нераспоредив 
између физичких и правних лица 

  0             

5044 719400 
Остали једнократни порези на 
имовину 

  0             

5045 719500 
Остали порези које плаћају 
искључиво предузећа и 
предузетници 

  0             

5046 719600 
Остали порези које плаћају друга 
или неидентификована лица 

  0             

5047 720000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

(5048 + 5053) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5048 721000 
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5049 721100 
Доприноси за социјално осигурање 
на терет запослених 

  0             

5050 721200 
Доприноси за социјално осигурање 
на терет послодавца 

  0             

5051 721300 
Доприноси за социјално осигурање 
лица која обављају самосталну 
делатност и незапослених лица 

  0             

5052 721400 
Доприноси за социјално осигурање 
који се не могу разврстати 

  0             
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5053 722000 

ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ 

ДОПРИНОСИ  

(од 5054 до 5056) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5054 722100 
Социјални доприноси на терет 
осигураника 

  0             

5055 722200 
Социјални доприноси на терет 
послодаваца 

  0             

5056 722300 Импутирани социјални доприноси   0             

5057 730000 

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И 

ТРАНСФЕРИ  

(5058 + 5061 + 5066) 

383,605 292,189 13,706 0 264,116 0 14,367 0 

5058 731000 
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 

ДРЖАВА (5059 + 5060) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5059 731100 
Текуће донације од иностраних 
држава 

  0             

5060 731200 
Капиталне донације од иностраних 
држава 

  0             

5061 732000 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 

5065) 

76,386 23,056 0 0 8,689 0 14,367 0 

5062 732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

25,000 5,923     5,887   36   

5063 732200 
Капиталне донације од 
међународних организација 

51,386 17,133     2,802   14,331   

5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ   0             

5065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ   0             

5066 733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068) 
307,219 269,133 13,706 0 255,427 0 0 0 

5067 733100 
Текући трансфери од других нивоа 
власти 

280,750 269,133 13,706   255,427       

5068 733200 
Капитални трансфери од других 
нивоа власти 

26,469 0             

5069 740000 
ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 

5082 + 5089 + 5092) 
184,102 161,851 0 0 147,520 0 2,500 11,831 

5070 741000 
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 

5071 до 5076) 
113,710 123,279 0 0 123,279 0 0 0 

5071 741100 Камате   0             

5072 741200 Дивиденде   0             

5073 741300 
Повлачење прихода од квази 

корпорација 
  0             

5074 741400 
Приход од имовине који припада 
имаоцима полиса осигурања 

  0             

5075 741500 Закуп непроизведене имовине 113,710 123,279     123,279       

5076 741600 
Финансијске промене на 
финансијским лизинзима 

  0             

5077 742000 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 

5081) 

23,185 12,372 0 0 6,662 0 0 5,710 

5078 742100 
Приходи од продаје добара и 
услуга или закупа од стране 
тржишних организација 

6,442 3,615     1,844     1,771 

5079 742200 Таксе и накнаде 3,700 2,076     2,076       



1210-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

5080 742300 
Споредне продаје добара и услуга 
које врше државне нетржишне 
јединице 

13,043 6,681     2,742     3,939 

5081 742400 
Импутиране продаје добара и 
услуга 

  0             

5082 743000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 

до 5088) 

2,620 1,245 0 0 1,245 0 0 0 

5083 743100 
Приходи од новчаних казни за 
кривична дела 

  0             

5084 743200 
Приходи од новчаних казни за 
привредне преступе 

  0             

5085 743300 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје 

2,500 1,151     1,151       

5086 743400 Приходи од пенала 20 0             

5087 743500 
Приходи од одузете имовинске 
користи 

  0             

5088 743900 
Остале новчане казне, пенали и 
приходи од одузете имовинске 
користи 

100 94     94       

5089 744000 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 

ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА (5090 + 5091) 

180 2,619 0 0 0 0 2,500 119 

5090 744100 
Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
180 2,619         2,500 119 

5091 744200 
Капитални добровољни трансфери 
од физичких и правних лица 

  0             

5092 745000 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ (5093) 
44,407 22,336 0 0 16,334 0 0 6,002 

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 44,407 22,336     16,334     6,002 

5094 770000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

(5095 + 5097) 

690 1,764 1,764 0 0 0 0 0 

5095 771000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

(5096) 

440 1,502 1,502 0 0 0 0 0 

5096 771100 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 

440 1,502 1,502           

5097 772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

(5098) 

250 262 262 0 0 0 0 0 

5098 772100 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходне 
године 

250 262 262           

5099 780000 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ (5100) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5100 781000 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5101 781100 
Трансфери између буџетских 
корисника на истом нивоу 

  0             

5102 781300 
Трансфери између организација 

обавезног социјалног осигурања 
  0             

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5105 791100 Приходи из буџета   0             
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5106 800000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5107 + 5114 + 5121 + 5124) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5107 810000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 

+ 5110 + 5112) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5108 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ (5109) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5109 811100 Примања од продаје непокретности   0             

5110 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5111 812100 
Примања од продаје покретне 
имовине 

  0             

5112 813000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (5113) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5113 813100 
Примања од продаје осталих 
основних средстава 

  0             

5114 820000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5115 821000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5116 821100 
Примања од продаје робних 
резерви 

  0             

5117 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗАЛИХА  ПРОИЗВОДЊЕ (5118) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5118 822100 
Примања од продаје залиха 
производње 

  0             

5119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5120 823100 
Примања од продаје робе за даљу 
продају 

  0             

5121 830000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ДРАГОЦЕНОСТИ (5122) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5122 831000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ДРАГОЦЕНОСТИ (5123) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5123 831100 Примања од продаје драгоцености   0             

5124 840000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 

5127 + 5129) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5125 841000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗЕМЉИШТА (5126) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5126 841100 Примања од продаје земљишта   0             

5127 842000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5128 842100 
Примања од продаје подземних 

блага 
  0             

5129 843000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ШУМА И ВОДА (5130) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5130 843100 Примања од продаје шума и вода   0             

5131 900000 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5132 + 5151) 

80,600 87,266 0 0 87,266 0 0 0 

5132 910000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

(5133 + 5143) 
80,600 80,600 0 0 80,600 0 0 0 

5133 911000 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 

ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142) 
80,600 80,600 0 0 80,600 0 0 0 
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5134 911100 
Примања од емитовања домаћих 

хартија од вредности, изузев акција 
  0             

5135 911200 
Примања од задуживања од 
осталих нивоа власти 

  0             

5136 911300 
Примања од задуживања од јавних 
финансијских институција у земљи 

  0             

5137 911400 
Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи 

80,600 80,600     80,600       

5138 911500 
Примања од задуживања код 
осталих поверилаца у земљи 

  0             

5139 911600 
Примања од задуживања од 
домаћинстава у земљи 

  0             

5140 911700 
Примања од домаћих финансијских 
деривата 

  0             

5141 911800 Примања од домаћих меница   0             

5142 911900 Исправка унутрашњег дуга   0             

5143 912000 
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ 

ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5144 912100 

Примања од емитовања хартија од 
вредности, изузев акција, на 
иностраном финансијском 
тржишту 

  0             

5145 912200 
Примања од задуживања од 
иностраних држава 

  0             

5146 912300 
Примања од задуживања од 
мултилатералних институција 

  0             

5147 912400 
Примања од задуживања од 
иностраних пословних банака 

  0             

5148 912500 
Примања од задуживања од 
осталих иностраних поверилаца 

  0             

5149 912600 
Примања од иностраних 
финансијских деривата 

  0             

5150 912900 Исправка спољног дуга   0             

5151 920000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5152 + 5162) 

0 6,666 0 0 6,666 0 0 0 

5152 921000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)  

0 6,666 0 0 6,666 0 0 0 

5153 921100 
Примања од продаје домаћих 
хартија од вредности, изузев акција 

  0             

5154 921200 
Примања од отплате кредита датих 
осталим нивоима власти 

  0             

5155 921300 
Примања од отплате кредита датих 
домаћим јавним финансијским 
институцијама 

  0             

5156 921400 
Примања од отплате кредита 
домаћим пословним банкама 

  0             

5157 921500 
Примања од отплате кредита датих 
домаћим јавним нефинансијским 
институцијама 

  0             

5158 921600 
Примања од отплате кредита датих 
физичким лицима и домаћинствима 
у земљи 

  0             

5159 921700 
Примања од отплате кредита датих 
удружењима грађана у земљи 

  0             

5160 921800 
Примања од отплате кредита датих 
нефинансијским приватним 
предузећима у земљи 

  0             



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1213 

 

 

5161 921900 
Примања од продаје домаћих 
акција и осталог капитала 

  6,666     6,666       

5162 922000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5163 922100 
Примања од продаје страних 
хартија од вредности, изузев акција 

  0             

5164 922200 
Примања од отплате кредита датих 
страним владама 

  0             

5165 922300 
Примања од отплате кредита датих 

међународним организацијама 
  0             

5166 922400 
Примања од отплате кредита датих 
страним пословним банкама 

  0             

5167 922500 
Примања од отплате кредита датих 
страним нефинансијским 
институцијама 

  0             

5168 922600 
Примања од отплате кредита датих 
страним невладиним 
организацијама 

  0             

5169 922700 
Примања од продаје страних акција 
и осталог капитала 

  0             

5170 922800 Примања од продаје стране валуте   0             

5171   
УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА (5001 + 5131) 
987,912 786,924 15,470 0 742,756 0 16,867 11,831 

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173 + 5341) 

952,939 710,418 15,250 0 670,425 0 15,089 9,654 

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 

+ 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 

+ 5324) 

763,194 612,476 14,017 0 584,768 0 4,824 8,867 

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

(5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 

+ 5190 + 5192 + 5194) 

148,784 139,945 3,773 0 135,984 0 0 188 

5175 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) 
111,124 109,851 1,108 0 108,743 0 0 0 

5176 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

111,124 109,851 1,108   108,743       

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 

до 5180) 

19,855 19,668 198 0 19,470 0 0 0 

5178 412100 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

13,307 13,185 133   13,052       

5179 412200 
Допринос за здравствено 
осигурање 

5,717 5,661 57   5,604       

5180 412300 Допринос за незапосленост 831 822 8   814       

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 515 169 0 0 0 0 0 169 

5182 413100 Накнаде у натури 515 169           169 

5183 414000 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 

5187) 

7,795 2,763 1,814 0 930 0 0 19 

5184 414100 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 

фондова 

2,528 1,851 1,786   65       

5185 414200 
Расходи за образовање деце 

запослених 
  0             

5186 414300 Отпремнине и помоћи 4,172 717     698     19 

5187 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 

1,095 195 28   167       
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запосленом 

5188 415000 
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ (5189) 
1,600 1,173 653 0 520 0 0 0 

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,600 1,173 653   520       

5190 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

(5191) 

7,895 6,321 0 0 6,321 0 0 0 

5191 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

7,895 6,321     6,321       

5192 417000 
ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 

(5193) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5193 417100 Посланички додатак   0             

5194 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5195 418100 Судијски додатак   0             

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 

РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 

+ 5228 + 5231)  

335,543 255,170 7,591 0 237,077 0 4,386 6,116 

5197 421000 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 

до 5204) 
46,549 37,014 118 0 36,215 0 13 668 

5198 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

4,128 2,180 97   1,893   13 177 

5199 421200 Енергетске услуге 30,011 23,935     23,894     41 

5200 421300 Комуналне услуге 5,356 5,078     5,032     46 

5201 421400 Услуге комуникација 4,082 3,444 21   3,351     72 

5202 421500 Трошкови осигурања 1,904 1,652     1,387     265 

5203 421600 Закуп имовине и опреме 918 691     649     42 

5204 421900 Остали трошкови 150 34     9     25 

5205 422000 
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 

5206 до 5210) 
3,468 1,688 271 0 1,165 0 0 252 

5206 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

2,801 1,454 271   952     231 

5207 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

667 234     213     21 

5208 422300 
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

  0             

5209 422400 Трошкови путовања ученика   0             

5210 422900 Остали трошкови транспорта   0             

5211 423000 
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 

до 5219) 
133,412 106,476 1,685 0 101,135 0 928 2,728 

5212 423100 Административне услуге 6,111 5,708     5,708       

5213 423200 Компјутерске услуге 1,463 1,171     1,047     124 

5214 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

1,257 744     616     128 
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5215 423400 Услуге информисања 13,687 9,179 90   8,985     104 

5216 423500 Стручне услуге 40,184 30,877 443   29,372   928 134 

5217 423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

4,708 3,954 94   3,599     261 

5218 423700 Репрезентација 5,660 4,441 380   3,573     488 

5219 423900 Остале опште услуге 60,342 50,402 678   48,235     1,489 

5220 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

(од 5221 до 5227) 
73,617 62,762 207 0 58,163 0 3,320 1,072 

5221 424100 Пољопривредне услуге 500 140     140       

5222 424200 
Услуге образовања, културе и 
спорта 

4,688 4,028 98   3,850     80 

5223 424300 Медицинске услуге 2,215 1,238 109   801     328 

5224 424400 Услуге одржавања аутопутева   0             

5225 424500 
Услуге одржавања националних 
паркова и природних површина 

  0             

5226 424600 
Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге 

40,541 37,088     37,048     40 

5227 424900 Остале специјализоване услуге 25,673 20,268     16,324   3,320 624 

5228 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) 
45,670 23,287 269 0 22,400 0 0 618 

5229 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

43,709 21,921 183   21,444     294 

5230 425200 
Текуће поправке и одржавање 

опреме 
1,961 1,366 86   956     324 

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 32,827 23,943 5,041 0 17,999 0 125 778 

5232 426100 Административни материјал 4,236 2,525 463   2,040     22 

5233 426200 Материјали за пољопривреду   0             

5234 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

810 737 176   532     29 

5235 426400 Материјали за саобраћај 6,636 4,912 160   4,703     49 

5236 426500 
Материјали за очување животне 
средине и науку 

10 4 4           

5237 426600 
Материјали за образовање, културу 

и спорт 
295 196 114   82       

5238 426700 
Медицински и лабораторијски 
материјали 

395 243 109   133     1 

5239 426800 
Материјали за одржавање хигијене 
и угоститељство 

6,160 4,818 3,821   817   100 80 

5240 426900 Материјали за посебне намене 14,285 10,508 194   9,692   25 597 

5241 430000 

АМОРТИЗАЦИЈА И 

УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА 

РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 

5254) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5242 431000 

АМОРТИЗАЦИЈА 

НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 

5243 до 5245) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5243 431100 
Амортизација зграда и 

грађевинскиx објеката 
  0             

5244 431200 Амортизација опреме   0             

5245 431300 
Амортизација осталих некретнина 
и опреме 

  0             

5246 432000 

АМОРТИЗАЦИЈА 

КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ 

(5247) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5247 432100 Амортизација култивисане опреме   0             

5248 433000 
УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ 

(5249) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5249 433100 Употреба драгоцености   0             

5250 434000 
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5251 434100 Употреба земљишта   0             

5252 434200 Употреба подземног блага   0             

5253 434300 Употреба шума и вода   0             

5254 435000 

АМОРТИЗАЦИЈА 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ 

(5255) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5255 435100 
Амортизација нематеријалне 

имовине 
  0             

5256 440000 

ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 

5274 + 5276) 

5,425 5,344 0 0 5,344 0 0 0 

5257 441000 
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ 

КАМАТА (од 5258 до 5266) 
4,000 3,919 0 0 3,919 0 0 0 

5258 441100 
Отплата камата на домаће хартије 

од вредности 
  0             

5259 441200 
Отплата камата осталим нивоима 
власти 

  0             

5260 441300 
Отплата камата домаћим јавним 
финансијским институцијама 

  0             

5261 441400 
Отплата камата домаћим 
пословним банкама 

4,000 3,919     3,919       

5262 441500 
Отплата камата осталим домаћим 
кредиторима 

  0             

5263 441600 
Отплата камата домаћинствима у 
земљи 

  0             

5264 441700 
Отплата камата на домаће 
финансијске деривате 

  0             

5265 441800 Отплата камата на домаће менице   0             

5266 441900 
Финансијске промене на 
финансијским лизинзима 

  0             

5267 442000 
ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА 

(од 5268 до 5273) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5268 442100 

Отплата камата на хартије од 
вредности емитоване на 
иностраном финансијском 
тржишту 

  0             

5269 442200 Отплата камата страним владама   0             
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5270 442300 
Отплата камата мултилатералним 
институцијама 

  0             

5271 442400 
Отплата камата страним пословним 
банкама 

  0             

5272 442500 
Отплата камата осталим страним 
кредиторима 

  0             

5273 442600 
Отплата камата на стране 
финансијске деривате 

  0             

5274 443000 
ОТПЛАТА КАМАТА ПО 

ГАРАНЦИЈАМА (5275) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5275 443100 Отплата камата по гаранцијама   0             

5276 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279) 
1,425 1,425 0 0 1,425 0 0 0 

5277 444100 Негативне курсне разлике 1,425 1,425     1,425       

5278 444200 Казне за кашњење   0             

5279 444300 
Остали пратећи трошкови 
задуживања 

  0             

5280 450000 
СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 

5287 + 5290) 
5,000 2,094 0 0 2,094 0 0 0 

5281 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 

5283) 

5,000 2,094 0 0 2,094 0 0 0 

5282 451100 
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

5,000 2,094     2,094       

5283 451200 
Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

  0             

5284 452000 

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 

5286) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5285 452100 
Текуће субвенције приватним 
финансијским институцијама 

  0             

5286 452200 
Капиталне субвенције приватним 
финансијским институцијама 

  0             

5287 453000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 

5289) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5288 453100 
Текуће субвенције јавним 
финансијским институцијама 

  0             

5289 453200 
Капиталне субвенције јавним 
финансијским институцијама 

  0             

5290 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5291 454100 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

  0             

5292 454200 
Капиталне субвенције приватним 
предузећима 

  0             

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 

+ 5303 + 5306) 

130,776 96,299 108 0 93,229 0 438 2,524 

5294 461000 
ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ 

ВЛАДАМА (5295 + 5296) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5295 461100 Текуће донације страним владама   0             
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5296 461200 
Капиталне донације страним 

владама 
  0             

5297 462000 

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 

5299) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5298 462100 
Текуће дотације међународним 
организацијама 

  0             

5299 462200 
Капиталне дотације међународним 
организацијама 

  0             

5300 463000 

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 

5302) 

86,420 74,377 0 0 74,377 0 0 0 

5301 463100 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
69,220 58,731     58,731       

5302 463200 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

17,200 15,646     15,646       

5303 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА (5304 + 5305) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5304 464100 
Текуће дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања 
  0             

5305 464200 
Капиталне дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 

  0             

5306 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308) 
44,356 21,922 108 0 18,852 0 438 2,524 

5307 465100 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

24,956 15,884 108   13,252     2,524 

5308 465200 
Остале капиталне дотације и 
трансфери 

19,400 6,038     5,600   438   

5309 470000 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 

5314) 

31,161 26,502 2,545 0 23,952 0 0 5 

5310 471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА 

(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) 

(од 5311 до 5313) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5311 471100 
Права из социјалног осигурања 
која се исплаћују непосредно 
домаћинствима 

  0             

5312 471200 
Права из социјалног осигурања 
која се исплаћују непосредно 

пружаоцима услуга 

  0             

5313 471900 
Трансфери другим организацијама 
обавезног социјалног осигурања за 
доприносе за осигурање 

  0             

5314 472000 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 

до 5323) 

31,161 26,502 2,545 0 23,952 0 0 5 

5315 472100 
Накнаде из буџета у случају 

болести и инвалидности 
  0             

5316 472200 
Накнаде из буџета за породиљско 
одсуство 

  0             

5317 472300 
Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

1,770 1,237     1,237       

5318 472400 
Накнаде из буџета за случај 
незапослености 

  0             

5319 472500 
Старосне и породичне пензије из 
буџета 

  0             

5320 472600 Накнаде из буџета у случају смрти   0             
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5321 472700 
Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

15,520 12,753     12,753       

5322 472800 
Накнаде из буџета за становање и 
живот 

  0             

5323 472900 Остале накнаде из буџета 13,871 12,512 2,545   9,962     5 

5324 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 

+ 5332 + 5334 + 5337 + 5339) 
106,505 87,122 0 0 87,088 0 0 34 

5325 481000 

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 

5327) 

70,875 64,739 0 0 64,739 0 0 0 

5326 481100 

Дотације непрофитним 

организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима 

5,480 4,732     4,732       

5327 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

65,395 60,007     60,007       

5328 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ (од 5329 до 5331) 
8,715 7,074 0 0 7,054 0 0 20 

5329 482100 Остали порези 7,737 6,648     6,648       

5330 482200 Обавезне таксе 954 415     399     16 

5331 482300 Новчане казне и пенали 24 11     7     4 

5332 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333) 
14,765 6,508 0 0 6,494 0 0 14 

5333 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

14,765 6,508     6,494     14 

5334 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ 

УЗРОКА (5335 + 5336) 

11,650 8,801 0 0 8,801 0 0 0 

5335 484100 
Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед елементарних 
непогода 

11,650 8,801     8,801       

5336 484200 Накнада штете од дивљачи   0             

5337 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) 

500 0 0 0 0 0 0 0 

5338 485100 
Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних 
органа 

500 0             

5339 489000 

РАСХОДИ КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

(5340) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5340 489100 
Расходи који се финансирају из 
средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана 

  0             

5341 500000 

ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384) 

189,745 97,942 1,233 0 85,657 0 10,265 787 

5342 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 

5348 + 5358 + 5360 + 5362) 
188,075 97,604 1,233 0 85,601 0 10,265 505 

5343 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347) 
173,327 82,897 0 0 78,617 0 4,280 0 
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5344 511100 Куповина зграда и објеката   0             

5345 511200 Изградња зграда и објеката 84,135 47,761     47,761       

5346 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

60,500 28,370     28,370       

5347 511400 Пројектно планирање 28,692 6,766     2,486   4,280   

5348 512000 
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 

до 5357) 
11,598 10,284 633 0 6,538 0 2,608 505 

5349 512100 Опрема за саобраћај 1,400 0             

5350 512200 Административна опрема 7,536 9,184 463   5,633   2,608 480 

5351 512300 Опрема за пољопривреду   0             

5352 512400 
Опрема за заштиту животне 
средине 

490 189 170   19       

5353 512500 
Медицинска и лабораторијска 
опрема 

1,450 545     545       

5354 512600 
Опрема за образовање, културу и 
спорт 

530 305     299     6 

5355 512700 Опрема за војску   0             

5356 512800 Опрема за јавну безбедност 142 61     42     19 

5357 512900 
Опрема за производњу, моторна, 
непокретна и немоторна опрема 

50 0             

5358 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И 

ОПРЕМА (5359) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5359 513100 Остале некретнине и опрема   0             

5360 514000 
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 

(5361) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5361 514100 Култивисана имовина   0             

5362 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

(5363) 
3,150 4,423 600 0 446 0 3,377 0 

5363 515100 Нематеријална имовина 3,150 4,423 600   446   3,377   

5364 520000 ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371) 1,100 282 0 0 0 0 0 282 

5365 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5366 521100 Робне резерве   0             

5367 522000 
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 

5368 до 5370) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5368 522100 Залихе материјала   0             

5369 522200 Залихе недовршене производње   0             

5370 522300 Залихе готових производа   0             

5371 523000 
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ (5372) 
1,100 282 0 0 0 0 0 282 

5372 523100 Залихе робе за даљу продају 1,100 282           282 
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5373 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5374) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5374 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5375) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5375 531100 Драгоцености   0             

5376 540000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 

5379 + 5381) 
570 56 0 0 56 0 0 0 

5377 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5378) 570 56 0 0 56 0 0 0 

5378 541100 Земљиште 570 56     56       

5379 542000 РУДНА БОГАТСТВА (5380) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5380 542100 Копови   0             

5381 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5382 543100 Шуме   0             

5383 543200 Воде   0             

5384 550000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 

СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

(5385) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5385 551000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 

СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

(5386) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5386 551100 

Нефинансијска имовина која се 
финансира из средстава за 
реализацију националног 

инвестиционог плана 

  0             

5387 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5388 + 5413) 

49,775 49,271 0 0 49,271 0 0 0 

5388 610000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 

5399 + 5407 + 5409 + 5411) 
49,775 49,271 0 0 49,271 0 0 0 

5389 611000 

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 

(од 5390 до 5398) 

49,775 49,271 0 0 49,271 0 0 0 

5390 611100 
Отплата главнице на домаће 
хартије од вредности, изузев акција 

  0             

5391 611200 
Отплата главнице осталим нивоима 
власти 

  0             

5392 611300 
Отплата главнице домаћим јавним 
финансијским институцијама 

  0             

5393 611400 
Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 

49,775 49,271     49,271       

5394 611500 
Отплата главнице осталим 
домаћим кредиторима 

  0             

5395 611600 
Отплата главнице домаћинствима у 
земљи 

  0             
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5396 611700 
Отплата главнице на домаће 

финансијске деривате 
  0             

5397 611800 Отплата домаћих меница   0             

5398 611900 Исправка унутрашњег дуга   0             

5399 612000 

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 

5400 до 5406) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5400 612100 

Отплата главнице на хартије од 
вредности, изузев акција, 

емитоване на иностраном 
финансијском тржишту 

  0             

5401 612200 Отплата главнице страним владама   0             

5402 612300 
Отплата главнице 
мултилатералним институцијама 

  0             

5403 612400 
Отплате главнице страним 
пословним банкама 

  0             

5404 612500 
Отплате главнице осталим страним 
кредиторима 

  0             

5405 612600 
Отплата главнице на стране 

финансијске деривате 
  0             

5406 612900 Исправка спољног дуга   0             

5407 613000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО 

ГАРАНЦИЈАМА (5408) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5408 613100 Отплата главнице по гаранцијама   0             

5409 614000 

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА 

ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ 

(5410) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5410 614100 
Отплата главнице за финансијски 
лизинг 

  0             

5411 615000 

ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО 

КОМЕРЦИЈАЛНИМ 

ТРАНСАКЦИЈАМА (5412) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5412 615100 
Отплата гаранција по 
комерцијалним трансакцијама 

  0             

5413 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5414 621000 

НАБАВКА ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 

5415 до 5423) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5415 621100 
Набавка домаћих хартија од 
вредности, изузев акција 

  0             

5416 621200 Кредити осталим нивоима власти   0             

5417 621300 
Кредити домаћим јавним 
финансијским институцијама 

  0             

5418 621400 
Кредити домаћим пословним 
банкама 

  0             

5419 621500 
Кредити домаћим нефинансијским 
јавним институцијама 

  0             

5420 621600 
Кредити физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 

  0             

5421 621700 
Кредити невладиним 
организацијама у земљи 

  0             

5422 621800 
Кредити домаћим нефинансијским 
приватним предузећима 

  0             



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1223 

 

 

5423 621900 
Набавка домаћих акција и осталог 
капитала 

  0             

5424 622000 

НАБАВКА СТРАНЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 

5425 до 5432) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5425 622100 
Набавка страних хартија од 
вредности, изузев акција 

  0             

5426 622200 Кредити страним владама   0             

5427 622300 
Кредити међународним 

организацијама 
  0             

5428 622400 
Кредити страним пословним 
банкама 

  0             

5429 622500 
Кредити страним нефинансијским 
институцијама 

  0             

5430 622600 
Кредити страним невладиним 
организацијама 

  0             

5431 622700 
Набавка страних акција и осталог 
капитала 

  0             

5432 622800 Куповина стране валуте   0             

5433 623000 

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

(5434) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5434 623100 

Набавка финансијске имовине која 
се финансира из средстава за 
реализацију националног 

инвестиционог плана  

  0             

5435   
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(5172 + 5387) 

1,002,71

4 
759,689 15,250 0 719,696 0 15,089 9,654 

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5001) 

907,312 699,658 15,470 0 655,490 0 16,867 11,831 

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 

952,939 710,418 15,250 0 670,425 0 15,089 9,654 

5438   
Вишак прихода и примања – 
буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0 

0 0 220 0 0 0 1,778 2,177 

5439   
Мањак прихода и примања – 
буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0 

45,627 10,760 0 0 14,935 0 0 0 

5440 900000 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5131) 

80,600 87,266 0 0 87,266 0 0 0 

5441 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5387) 

49,775 49,271 0 0 49,271 0 0 0 

5442   
ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 

5441) > 0 
30,825 37,995 0 0 37,995 0 0 0 

5443   
МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 

5440) > 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5444   
ВИШАК НОВЧАНИХ 

ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0 
0 27,235 220 0 23,060 0 1,778 2,177 

5445   
МАЊАК НОВЧАНИХ 

ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0 
14,802 0 0 0 0 0 0 0 
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ИЗВЕШТАЈ 

 О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРДУ-

ЛИЦА 

 ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. – 31.12.2016. ГОД. 

 

Одлуком о буџету општине Сурдулица за 2016. 

годину ( „Сл.гл.града Врања“, бр. 25/2015) донетој 

на седници Скупштине општине Сурдулица дана 

20.12.2015. године утврђен је укупан обим буџета у 

износу од 994.113.400,00 динара од чега су : 

• Средства 

буџета........................................892.236.400,00 

• Приходи настали обављањем сопствене 

делатности..........................13.318.000,00 

• Приходи буџетских корисника из 

донација........................................13.986.000,00 

• Приходи од другог нивоа 

власти...........................20.548.000,00 

• Трансфери од физичких 

лица.............................180.000,00 

• Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година..............................53.845.000,00 

 

Током 2016. године Планирани обим буџета у 

току године се мењао и то: 

Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету 

општине Сурдулица за 2016. годину број 400-8/16-

01 од 02.03.2016. године са 994.113.400,00 динара на 

1.138.170.400,00 динара, Одлуком о измени и допу-

ни одлуке о буџету општине Сурдулица за 2016. го-

дину број 400-15/16-01 од 03.10.2016.год. износ од 

1.138.170.400,00 динара мења се износом 

1.054.692.000,00 динара и  Одлуком о измени и до-

пуни одлуке о буџету општине Сурдулица за 2016. 

годину број 400-26/16-01 Од 18.12.2016. године 

износ од 1.054.692.000,00 динара мења се износом 

од 1.016.041.548,00 динара.  

Основ за доношење ПРВЕ одлука о измени и 

допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 

2016. годину садржан је у одредбама члана 47. и 63. 

Закона о буџетском систему тако да се првом 

одлуком врши усклађивање прихода и примања, 

расхода и издатака из извора финансирања 01- буџет 

локалне самоуправе на вишем нивоу и укупан буџет 

општине по свим изворима финансирања мења се у 

структури на вишем нивоу и има следећи изглед: 

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 

 

Извор фи-

нансирања 

Опис Износ 

01 Приходи из 

буџета 

974.308.400,00 

04 Приходи 17.663.000,00 

остварени о-

бављањем соп-

ствених делат-

ности буџет-

ских корисни-

ка 

06 Приходи од 

донација 

13.986.000,00 

07 Приходи од 

другог нивоа 

власти 

14.215.000,00 

08 Трансфери од 

физичких лица 

180.000,00 

10 Примања од 

домаћег заду-

живања 

80.600.000,00 

13 Нераспоређени 

вишак прихода 

из ранијих го-

дина 

37.218.000,00 

 У К У П Н О 1.138.170.400,00 

   

 

У односу на претходну одлуку, повећање је 14%. 

Оправданост увећања прихода и примања 

произилази из тога што је општина Сурдулица, 

конкурисала на многим јавним позивима, који се 

тичу улагања у инфраструктурне 

пројекте,реконструкцију објеката који служе за 

образовање и здравствену заштиту, као и позива 

којим се финансира израда пројектнотехничке 

документације,као основе за спровођење 

инфраструктурних пројеката. У периоду јануар, 

фебруар, текуће године, општина је остварила 

успешну срадању са Развојном агенцијом Србије, , 

Министарством рада , запошљавања и социјалне 

политике које у сарадњи са Развојном банком нуди 

средства за финансирање капиталних пројекте из 

области образовања и здравства, затим највећи 

износ донаторских средстава се очекују у наредном 

периоду из Европског програма Прогрес, и ИПА 

програма прекограничне сарадње. Са хуманитарним 

организацијама је у току потписивање Уговора о 

побољшању услова живота Рома и Ромкиња на 

територији општине. Из свега напред наведеног, 

овом Одлуком је извршено увећање на приходној 

страни буџета.Такође је према извршењу, уведена 

нова такса за озакоњење објеката. 

ДРУГА Одлука о измени и допуни одлуке о бу-

џету општине Сурдулица за 2016. годину донета 

је 03.10.2016. године којом је вршено усклађивање 

на нижем нивоу, из извора финансирања 01 – рас-

ходи из буџета општине, а из осталих извора на 

вишем нивоу тако да се променила структура 
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прихода и расхода, односно укупни буџет овом 

одлуком износи 1.054.692.000,00 динара.  

Разлог израде ове одлуке је усклађивање расхода 

са оствареним приходима за девет месеци текуће 

године и свођење капиталних расхода на реалну 

могућност извршења истих до краја године, с 

обзиром да је грађевинска сезона на измаку. Такође 

су овом одлуком сагледани расходи за плате 

запослених код директних и индиректних 

корисника буџета општине реалоцирањем средстава 

између истих, планирани су пројекти за које су 

уговори потписани а који се финансирају из 

средстава програма Прогрес, као и из другог нивоа 

власти – Министарстава. Најзначајнији пројекти 

које на територији општине финансира Програм 

Прогрес су: израда базе података за 

геоинформациони систем за територију општине, 

пројекат “ Равноправност” са акцентом на ромску 

националну мањину и пројекат реконструкције 

школе у Сувојници. Од стране Републике, овом 

одлуком , су планирана наменска средства за 

финансирање пројекта помоћ у кући, за персоналну 

асистенцију а у складу са Уговором између 

општине и Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања.  

Овом одлуком ЈП “ Дирекција за грађевинско 

земљиште и путеве”, остаје још увек активно као 

индиректни корисник буџета из разлога што још 

увек нису донешени акти који би променили статус 

овог јавног предузећа.  

Што се тиче приходне стране буџета она је овом 

одлуком претрпела измене у делу већег остварења 

од планираног и то у оквиру Пореза на доходак, 

добит и капиталне добитке, Прихода од имовине, уз 

истовремено смањење оних прихода чија је наплата 

мања од планиране.Изостале су донације од 

међународних организација, комунална такса за 

истицање фирме као и порез на имовину код 

правних лица. 

ТРЕЋА Одлука о измени и допуни одлуке о бу-

џету општине Сурдулица за 2016. годину донета 

је 18.12.2016. године којом је вршено усклађивање 

на нижем нивоу. Основни разлог за доношење ове 

одлуке је примена члана 2. став 8. Закона о бу-

џетском систему којим се из дефиниције кори-

сника буџета бришу јавна предузећа и фондови. С 

тим у вези а полазећи од скупштинске Одлуке о 

покретању поступка ликвидације ЈП „ Дирекција 

за грађевинско земљиште и путеве“ општине 

Сурдулица, број 023-18/16-01 од 16.11.2016. године 

као и Одлука Скупштине о престанку рада фон-

дова као индиректних корисника буџета изврше-

не су одговарајуће измене у Одлуци о измени и до-

пуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 

2016. годину. 

На основу препорука СКГО и Министарства 

финансија а имајући у виду да у моменту израде ове 

одлуке нису усаглашени Закон о јавним путевима, 

Закон о јавној својини, Закон о комуналним 

делатностима и Закон о буџетском систему, а пре 

свега у погледу дефинисања новог управљача јавног 

пута, то се као препорука и најцелисходније решење 

за тренутно превазилажење овог проблема, нашло у 

преносу надлежности управљача јавним путем са 

Дирекције на Општинску управу. Општинска 

управа ће путем јавних набавки на тржишту бирати 

најповољније извођаче за обављање послова на 

управљању путном инфраструктуром, одржавању 

путева и јавном расветом. Основ да Општинска 

управа спроводи јавну набавку преузетих 

делатности од стране јавног предузећа је буџет, 

финансијски план и план јавних набавки. 

Овом одлуком су код апропријација ЈП “ 

Дирекција за грађевинско земљиште и путеве” код 

Програма 7, 2 и 6, са припадајућим програмским 

активностима, остали расходи и издаци који су 

извршени преко Дирекције до тренутка 

организационих промена а то је период од почетка 

2016. године до 30.11.2016. године. Започете а 

незавршене активности ( радови, услуге и сл.) у овој 

одлуци се налазе код ЈП “ Дирекција за грађевинско 

земљиште и путеве” у ликвидацији. Чланом 2. став 

3. Одлуке о о покретању поступка ликвидације 

утврђено је да права, обавезе, одговорности и 

имовина јавног предузећа коју чине право својине 

на покретним и непокретним стварима, право 

коришћења на стварима у јавној својини, новчана 

средства и друга имовинска права прелазе на 

оснивача, општину Сурдулица. Самим тим је 

оснивач преузео и даљу надлежност у вршењу 

послова која су до организационих промена 

припадала јавном предузећу. 

Тако је овом одлуком у планираном Програму 2 

– Комунална делатност, додата и ПА 0010 – Јавна 

расвета која подразумева плаћање трошкова уличне 

расвете као и трошкове текуће поправке и 

одржавања исте. Затим планираном Програму 7- 

Путна инфраструктура додата је ПА 0001 – 

Управљање саобраћајном инфраструктуром која 

подразумева текуће поправке и одржавање улица и 

ПА 0002 – Одржавање путева која подразумева 

средства за редовно и периодично одржавање 

путева на територији општине. 

Решавање питања људских ресурса извршено је 

доношењем Скупштинске одлуке о измени и 

допуни одлуке о максималном броју запослених код 

сваког код организационих облика. 

Затварање односно престанак рада фондова као 

индиректних корисника буџета захтева отварање 

подрачуна у оквиру Консолидованог рачуна трезора 
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буџета општине и доношење одлуке о отварању 

буџетских фондова за заштиту животне средине, 

пољопривреду и здравство. Ове активности ће се 

завршити до краја буџетске године, те овом 

одлуком фондови задржавају своју првобитну 

форму а новом Одлуком о буџету за 2017. годину 

биће обухваћене горе наведене промене. 

Овом одлуком извршено је усклађивање расхода 

за плате по организационим облицима . Планирана 

су тачно обрачуната средства за плате исплаћене за 

период јануар – октобар 2016. године са 

пројекцијом за период новембар – децембар 2016. 

године. Индиректни буџетски корисник Библиотека 

“ Радоје Домановић” је посредством локалног 

органа управе надлежног за финансије прибавило 

сагласност Министарства финансија за увећање 

масе средстава за плате у 2016. години а по основу 

судских пресуда и враћања на рад два запослена 

радника. 

Средства за финансирање редовног рада 

политичких странака у складу са Законом 

планирана су овом одлуком у тачно потребном 

износом и биће трансферисана политичким 

странкама до краја буџетске 2016. године.На основу 

сазнања о спровођењу хуманитарне акције под 

називом “ Са Тамаром у акцији” на територији 

општине Сурдулица учешће општине у спровођењу 

исте планирано је овом одлуком.  

 Општина Сурдулица је финансирала потребе 

својих директних и индиректних корисника за на-

мене које су утврђене Законом о локалној самоупра-

ви, Законом о буџетском систему и другим закони-

ма, одлукама скупштине, решењима Председника 

општине и другим актима којима је утврђено право 

за финансирање корисника буџета. Извештај о 

извршењу буџета општине Сурдулица за 2016. го-

дину је саставни део Завршног рачуна општине 

Сурдулица за 2016. годину у складу са одредбама 

члана 79. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 

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

108/2013 , 142/2014 68/2015,  103/2015 и 99/2016) и 

приказује   планирана средстава по Одлуци и оства-

рене приходе и примања, као и извршене расходе и 

издатаке за буџетску годину.  

Приходи буџета општине у периоду јануар – 

децембар 2016. године остварени су у износу од 

746.628.874,85 динара што са средствима пренетим 

из 2015. године у износу од 37.217.281,49 динара 

даје укупно расположива средства за овај период – 

783.846.156,34  динара. 

Расходи буџета општине у овом периоду оства-

рени су у укупном износу од 724.733.569,55 динара 

тако да је салдо на жиро рачуну буџета општине 

Сурдулица, на дан 31.12.2016. године, износио 

59.112.586,79 динара. 

Значајно остварење прихода је у оквиру економ-

ске класификације 711 – Порез на доходак, добит и 

капиталне добитке где је остварење у односу на 

планиран износ за посматрани период 98 % и то 

највише:                                 

 

1. Порез на зараде................ 158.761.540,00 – 

99 % 

2. Порез на приходе од самосталне 

делатности........... 12.165.652,00 – 96 % 

3. Порез на остале приходе..........  

18.568.919,00 – 93%. 

Порез на имовину остварен је у укупном 

износу од 26.171.133,58 динара или 60 % у односу 

на планираних 43.500.000,00 динара за период јану-

ар - децембар 2016. године. Порез на имовину од 

физичких лица   остварен је у износу од 84 %  док је 

порез на имовину од правних лица 39 %. Потешкоће 

у наплати пореза од правних лица настале су због 

тога што правна лица редовно подносе пријаву за 

порез на имовину а не врше уплате с обзиром да су 

у стечају ( Мачкатица АД у стечају, Застава ПЕС, 

Масурица у стечају).  

Порез на добра и услуге остварен је у износу 

од 97 % и то највише: 

• Комунална такса за држање моторних, друмских 

возила ................ 7.401.572,00 дин. или 98 %, 

• Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине .... 24.104.352,66 дин. или 96 %. 

Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору – 716111 - остварена је у укуп-

ном износу од 20.590.444,34 динара. На основу ре-

шења Службе за пореске послове Одељења за фи-

нансије и привреду извршено је прекњижење са е-

кономске класификације 716111 у износу од 

38.012.404,09 динара што је имало за последицу 

негативан салдо (- 17.421.959,75 динара)  у оквиру 

овог конта. 

Укупан ненаменски трансфер, као збир 

трансфера за уједначавање, општег, компензационог 

и транзиционог трансфера пренет је у износу који је 

планиран за  дванаест месеци 2016. године  - 

238.054.476,00 динара – месечно 19.837.873 динара 

као и 15.000.000,00 динара на основу Решења Ми-

нистарства финансија. Наменски трансфер је транс-

фер који је намењен за тачно одређену сврху одно-

сно врсту издатака за коју је трансфер додељен. У 

овом периоду Текући наменски трансфер у ужем 

смислу од Републике у корист нивоа општине 

износe 6.245.979,80 динара и намењен је за реализа-

цију пројекта за који је конкурисала  Библиотека „ 
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Радоје Домановић“ – 1.000.000,00 динара. Средстава 

су намењена : 

- за опремање истурених одељења библиотеке у 

Клисури и Божици, и опремање интренет одељења 

библиотеке у Сурдулици, 

- за набавку публикација за пољопривредну 

библиотеку и дечије одељење, 

- за одржавање креативних радионица ,,Креативно 

писање и сликање” за ученике основних школа 

наше општине, 

- за награђивање  ученика основних школа учесника 

на  литерарном конкурсу под називом,,Зашто је 

књига најбољи друг”,  

Средства су намењена и за реализацију про-

јекта који финансира Министарство за рад, запош-

љавање, борачка и социјална питања, на основу 

члана 207. Закона о социјалној заштити по коме 

услуге социјалне заштите може финансирати буџет 

Републике Србије у укупном износу од 2.544.519,80 

динара, за исплате накнада за социјалну заштиту 

интерно расељеним лицима – 565.000,00 динара и за 

реализацију пројекта за који је код Министарства 

културе и информисања конкурисао Сурдулички 

културни центар у износу од 400.000,00 динара у 

циљу откупа уметничких дела. Средства у износу од 

1.736.460,00 динара намењена су за израду пројек-

тно – техничке документације за изградњу и рекон-

струкцију деоница канализационе мреже на терито-

рији општине Сурдулица као и пројектно – технич-

ке документације за изградњу постројења за пре-

чишћавање отпадних вода насеља Биновце, Кала-

бовце, Дугојница и део насеља у Сувојници. 

Општина Сурдулица је на име Текућих и Ка-

питалних донација од међународних организација 

добила средства у укупном износу од 8.688.821,49 

динара и она представљају повраћај средстава од 

донатора на име успешно завршених пројеката Заш-

тита културне баштине, Не бацајте отпад, Техничка 

документација за канализациони систем у Јелашни-

ци и Техничка документација за канализациони 

систем у руралним областима на територији општи-

не Сурдулица. 

Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама остварена 111 % или  

110.619.610,17 динара од планираних 100.000.000,00 

динара због увођења новог тарифног броја у таксе-

ној тарифи Одлуке о локалним комуналним такса-

ма. Накнада за коришћење грађевинског земљишта 

износи 1.206.753,60 динара или 81% . 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје  остварени су у износу од 1.244.850,92 

динара или 48 %. 

Буџетски корисници су, на основу доставље-

ног Обрасца број 5 – Извештај о извршењу буџета, 

остварили приходе из буџета Републике у износу од 

15.470 динара, из донација 16.867 динара и из оста-

лих извора 11.831. Средства из Републике оствари-

ли су следећи буџетски корисници: 

- Општинска управа..................2.473.000, 

- Библиотека Радоје Домановић...1.000.000, 

- ПУ Наша радост..... 8.357.000, 

- Сурдуличк културни центар........400.000, 

- ЈП „ дирекција за грађевинско земљиште 

и путеве“.......................3.240.000. 

 Средства из осталих извора у укупном изно-

су од 11.831.000 динара остварена код ПУ Наша 

радост ( 2.631.000), Сурдуличког културног центра ( 

85.000), Библиотеке Радоје Домановић (114.000 ), 

Туристичке организације ( 5.510.000), Месне зајед-

нице (119.000), ЈП Дирекција за грађевинско зем-

љиште и путеве ( 3.372.000) коришћена су у складу 

са планираним апропријацијама у Одлуци о измени 

и допуни одлуке о буџету општине Сурдулица за 

2016. 

 Средства из донација остварио је Сурдулич-

ки културни центар – 2.500.000 динара, за опремање 

биоскопске сале седиштима као и за реализацију 

пројеката за које је општина конкурисала у укупном 

износу 14.367.000 динара.  

Укупно  извршени текући расходи и издаци ( 

Из Обрасца број 5) у периоду јануар – децембар 

2016. године општине Сурдулица остварени су у 

износу од 710.418.000  динара од чега су расходи 

буџета општине Сурдулица 724.733.569,55 динара. 

На основу члана 112. став 1. Закона о буџет-

ском систему јединице локалне самоуправе су биле 

у обавези да донесу буџет за 2016. годину према 

програмском моделу, односно програмски део буџе-

та је саставни део посебног дела буџета а садржи 

програме, програмске активности и пројекте буџет-

ских корисника. 

У оквиру Програма 1 -  Локални развој и 

просторно планирање на име Стратешког, простор-

ног и урбанистичког планирања реализовано је 

6.863.661,55 динара и то на име техничке контроле 

пројекта  583.557,00, за суфинансирање пројеката 

приликом конкурисања општине на јавним позиви-

ма и конкурсима – 2.329.696,64 динара, за  пројек-

тну документацију 1.877.200,00  динара, за стручни 

надзор над извођењем радова  на изградњи и рекон-

струкцији – 87.809,40 динара. У оквиру овог про-

грама средства су употребљена за реализацију про-

јекта – Успостављање географског информационог 

система – 1.271.027,60 динара, за Систем за при-

купљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода 

– 572.644,91 динар и за План детаљне регулације 

Стари рид – 141.726,00 динар. 

У оквиру Програма 2- Комунална делатност 

реализовано је укупно 44.958.655,77 динара. Сред-

ства су реализована за одржавање  јавне хигијене – 
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15.890.258,00 динара, уређење и одржавање зелени-

ла – 4.165.066,50 динара, за одржавање гробаља и 

погребне услуге – 1.504.561,30 динара и за остале 

комуналне услуге ( хватање паса луталица, услуге 

очувања животне средине) – 2.158.051,93 динара. 

Ј.П."Водовод" Сурдулица врши услугу 

чишћења 24 улица од смећа и отпадака, површине 

51.100м2 једном недељно. 

Ужи центар града који обухвата 4 улице 

чисти се свакодневно, а постоји и дежурство 

радника на чишћењу центра града од 15-21 час 

сваког радног дана, викендом и у дане државних и 

верских празника, као и за време и после јавних 

дешавања на градском тргу. 

Једанпут недељно чисти се смеће и отпаци са 

улица у Сурдулици које имају изграђен коловоз од 

асфалта, камене коцке и друге тврде подлоге, 

површине 27.400м2. 

Јавно предузеће одржава градски парк 

површине 50 ари, 2 градска кеја уз реку Врлу, 

површине 20 ари, градски стадион површине 70 ари 

и све остале зелене површине у ужем и ширем 

центру града, површине од око 10 ари, укупно 150 

ари. 

Одржавање зелених површина се ради 

свакодневно у сезони од марта до новембра.  

Јавно предузеће управља градским гробљем, 

где годишње има просечно око 70 укопа, одржава и 

чисти стазе и остале површине на овом гробљу и 

пружа и остале погребне услуге.  

У оквиру овог програма реализовани су про-

јекти: 

▪ Изградња канализационе мреже у сеоском 

насељу Загужање – 9.777.226,55 динара, 

▪ Инвестиционо одржавање атмосферс. канала у 

ул Настаса Дојчиновића – 173.578,00, 

▪ Изградња наставка канализационе мреже пута 2- 

ог реда Сурдулица – 1.163.444,50 динара, 

▪ Изградња фекалне канализационе мреже на делу 

саобраћајнице 56-56 до лoкалног пута Драгице 

Жарковић – Друм до улице Милтена Китановића 

– 749.505,50 динара, 

▪ Изградња канализације у сеоском насељу 

Парапуде – 1.641.680,13,  

▪ Изградња фекалне канализационе мреже у 

Алакинцу – 3.662.619,60 динара, 

▪ Изградња атмосферске канализације  од ул. 

Драгице Жарковић до улива у улицу 

Сурдуличких мученика – 1.742.332,56 динара. 

ЈП „ Дирекција за грађевинско земљиште и 

путеве“ реализовала је ПА 0010- Јавно осветљење 

водећи рачуна о остваривању оптималне покриве-

ности јавном расветом заменом 700 комада сијалица 

као и заменом осталих делова неопходних за несме-

тано функционисање јавне расвете ( контактори, 

сијалична грла и др.) на основу одговарајућих ситу-

ација и рачуна. Укупно утрошена средства за ове 

намене – 2.330.331,20 динара. 

Програм 4- Развој туризма остварено је у-

купно 22.629.267,60 динара или 65 % и то кроз 

Управљање развојем туризма – 21.023.373,67 дина-

ра, Туристичку промоцију –1.605.893,93 динара. 

Основни циљ Програма 4 је Повећање препознат-

љивости туристичке понуде општине на циљаним 

тржиштима, исти је остварен утрошком планираних 

средстава за промоцију где је показатељ Преглед 

остварених резултата и циљева за 2016. годину. 

 

 
 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА И ЦИЉЕВА ЗА 2016. ГОД. 

             

Сектор: Сектор_15__Економска_и_развојна_политика  

Назив програма: Програм_4__Развој_туризма  

 Циљ* 

Индикатори** 

Назив индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. 

години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

1 

Повећање 

препознатљивос

ти туристичке 

понуде општине 

на циљаним 

Број сајмовима на 

којима је општина 

учествовала 

1 2 

Циљ није 

реализован, Нисмо 

учествовали ни на 

један сајам у 2016. 

години, због 
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тржиштима повећаних мера 

штедње 

Износ буџета за 

промоцију 
4,495,000 5,040,000 

циљ је 100% 

реализован 

Извештај о 

извршењу 

буџета за 

промоцију у 

2016. години  

     

 Циљ 

Индикатори  

Назив индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. 

години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

2 

Усвојеност и 

испуњење 

циљева 

дефинисаних у 

релевантној 

стратегији која 

се односи на 

туризам  

Приходи од 

боравишне таксе 
300,000 350,000 

Циљ је премашен, 

остварили смо 

већи приход од 

планираног 

Остварен је 

приход од 

371.110 

динара 

Укупан број ноћења 

(домаћи и страни 

гости) 

6,000 7,000 

Циљ је остварен и 

премашен. 

Индикатор није 

обухватио лица 

која по закону не 

плаћају 

боравишну таксу. 

Остварено је 

7.530 ноћења 

     

             

Програм коме 

припада: 
Програм_4__Развој_туризма    

Назив: 1502-0001 Управљање развојем туризма    

 Циљ* 

Индикатори исхода** 

Назив индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. 

години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

1 

Повећање 

капацитета 

туристичких 

организација 

Техничка 

опремљеност/доступн

ост канцеларије тј. 

Инфо центра, 

постојање веб 

презентације, 

аутомобили итд. 

15% 17% Циљ је испуњен. 

Набављена је 

рачунарска 

опрема: 2 

компјутера и 

2 штампача, 

набављен је 

дрвени етно 

намештај за 

објекат на 

Власини (5 

комплета 

столова са 

клупама) 

Број иницијатива које 

је ТО покренула у 

оквиру 

града/општине у вези 

9 10 

Циљ је остварен, 

планирали смо 

увећање за једну 

иницијативу у 

Реализоване 

иницијативе: 

1. Туристички 

мото рели  
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са пројектима који се 

тичу туризма или 

развоја туристичких 

локалитета 

односу на базну 

годину и 

остварили је.  

             

 Циљ* 

Индикатори исхода 

Назив индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. 

години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

2 

Повећање 

квалитета 

туристичких 

услуга које се 

пружају на 

територији 

града/општине 

     

Број регистрованих 

кревета 
750 775 Циљ је остварен. 

Категоризова

но и 

реистровано 

25 нових 

лежајева 

Број уређених и на 

адекватан начин 

обележених 

(туристичка 

сигнализација) 

туристичких 

локалитета у 

граду/општини 

14 15 
Циљ је испуњен и 

премашен. 

Постављена 

нова 

туристичка 

сигнализација 

на Власини. 

 Циљ* 

Индикатори  

Назив индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. 

години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

3 

Стварање 

партнерства и 

сарадње са 

окружењем 

Број туристичких 

организација из 

региона са којима се 

сарађује 

10 10 Циљ је остварен. 

Задржана је 

сарадња са 

досадашњим 

партнерима. 

Број реализованих 

пројеката код 

домаћих и страних 

донатора 

1 2 
Циљ није 

реализован 

ТООС је 

конкурисала 

код донатора: 

Европски 

Прогрес и 

ИПА програм 

али пројекти 

нису прошли. 

 

 

 

 

            

Програм коме 

припада: 
Програм_4__Развој_туризма    

Назив: 1502-0002 Туристичка промоција    

 Циљ* 

Индикатори  

Назив индикатора 
Очекивана 

вредност у 

Циљана 

вредност 

Реализација 

циљева 
Индикатори 
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2015. 

години 

2016. 

1 

Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде општине 

Сурдулица 

Број догађаја који 

промовишу 

туристичку понуду 

општине Сурдулица у 

земљи и иностранству 

18 18 Циљ је остварен. 

Одржан је 

исти број 

догађаја као и 

2015. године. 

Број врста израђеног 

пропагандног 

материјала 

10 10 Циљ је премашен. 

Израђен је 

већи број 

врста 

пропагандног 

материјала у 

односу на 

планиран 

(привесци, 

подметачи за 

чаше,...) 

Број плаћених или 

наручених 

туристичких текстова 

и репортажа, емисија 

у електронским 

медијима 

5 5 
Циљ је делимично 

реализован 

1 плаћена 

репортажа у 

листу "Данас" 

 Циљ* 

Индикатори исхода 

Назив индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. 

години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

2 

Повећањње 

информисаности 

о туристичкој 

понуди општине 

Сурдулица на 

интернету и 

друштвеним 

мрежама 

 

 

Број посетилаца веб 

сајта 
997,596 1,100,000 

Циљ је 

вишеструко 

премашен 

У 2016. 

години смо 

плланирали 

да имамо 

1.100.000 

прегледа 

нашег веб 

сајта, а имали 

смо укупно 

1.345.187 

Број пратилаца на 

друштвеним мрежама 
4,441 5,000 

Циљ није 

остварен, имамо 

мањи број 

пратилаца у 

односу на 

планирано  

Имамо 2.849 

партилаца на 

друштвеним 

мрежама 

Број прикупљених и 

објављених 

информација о 

туристичкој понуди 

општине Сурдулица 

70 75 
Циљ је делимично 

реализован 

Веб страница 

и фејсбук 

страница 

 

 Циљ* Индикатори  
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Назив индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. 

години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

3 

Повећањње 

информисаности 

јавности на 

домаћем и 

страном 

тржишту о 

туристикој 

понуди општине 

Сурдулица кроз 

активности 

Туристичке 

организације 

општине 

Сурдулица и 

стратешка 

партнерства 

Број одржаних 

промотивних акција 

са партнерима 

18 18 
Циљ је остварен 

100%,  

ПОдржане 

промотивне 

акције са 

ПИО 

Власина, са 

општином 

Сурдулица, са 

СКЦ 

Број обајвљених 

информација 
70 75 

Циљ је делимично 

реализован 

Веб страница 

и фејсбук 

страница 

Број пропагандног 

материјала 

дистрибуираног 

партнерима 

3,000 3,500 

Циљ је у 

поптуности 

остварен 

Дистрибуиран

о је и више од 

3.500 комада 

пропагандног 

материјала 

партнерима: 

СКЦ, 

општина 

Сурдулица, 

ПИО 

Власина, ДВД 

Сурдулица, 

Канцеларија 

за младе 

 

 

Фонд пољопривреде је функционисао кроз 

Програм 5- Развој пољопривреде где су за несмета-

но функционисање обезбеђена средства у износу од 

2.593.913,29 динара                                        , за реа-

лизацију програма из области пољопривреде – 

140.600,00 динара. За функционисање Агроинфор-

мативног центра обезбеђено је за посматрани пери-

од 727.802,00 динара док су удружењима из области 

пољопривреде пренето укупно 273.720,00 динара и 

то : Удружењу пчелара „Матица“ – 173.720,00 и 

Цветној долини 100.000,00 динара. 

Фонд за заштиту животне средине остварио 

је своје програмом дефинисане активности кроз 

Управљање заштитом животне средине и природ-

них вредности у износу од 33.863.087,69 динара а 

све у оквиру Програма 6- Заштита животне среди-

не.  

Средства су у оквиру овог програма пренета 

и удружењима из ове области, укупно 2.045.000 ди-

нара и то: 

- Покрет горана................500.000, 

- Еколошко друштво Иногоште..... 45.000, 

- КСР Пастрмка..............200.000, 

- Ловачко удружење Врла.........1.300.000. 

За реализацију ПА 001- Управљање зашти-

том животне средине где је за заштиту биљних и 

животињских врста и природних вредности задуже-

на ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путе-

ве“, постављен је циљ - Испуњење обавеза у складу 

са законима у домену постојања стратешких и 

оперативних планова као и мера заштите кроз изра-

ду Извештаја о остваривању Програма управљања 

Предела изузетних одлика Власина за 2016. годину 

број 1991-1 од 30.11.2016. године.Укупно пренето 

из буџета за ове намене за пословну 2016. годину 

18.906.052,94 динара. 

У оквиру Програма 7- Путна инфраструкту-

ра ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путе-

ве“ обављала је своје програмом дефинисане циље-

ве и за дванаест месеци 2016. године за те намене 

пренето јој је на име ПА Одржавање путева 

56.563.003,38 динара. У оквиру ПА – 002- Одржа-

вање путне инфраструктуре показатељи да је основ-

ни циљ остварен - одржавање квалитета путне мре-

же-  утрошено је 186,78t асфалта на санирању рупа 

на улицама и путевима, постављен је 181 саобраћај-
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ни знак, обележено 2.193,00 m2 површине у оквиру 

хоризонталне саобраћајне сигнализације, извршена 

поправка локалних путева у дужини од 7,1 km. Све 

наведене активности праћене су одговарајућом до-

кументацијом у виду записника, извештаја, ситуа-

ција и рачуна што су уједно и индикатори излазног 

резултата за основни циљ „ одржавање квалитета 

путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржа-

вање асфалтног покривача“. 

 

Реализовани пројекти у оквиру програма 7: 

 

• Реконструкција локалног 

некатегорисаног пута у наељу Загужање 

крак C-D ............... 6.693.921,53динара, 

• Реконструкција некатегорисаног пута у 

селу Сувојница на КП 5166, 1838, 1480, 

5165, 3245, 5177..... 2.482.392,50 динара, 

• Реконструкција некатегорисаних путева у 

Д.Романовцу КП 449 и 1113   

....................... 8.971.518,20 динара, 

• Изградња саобраћајнице крак Новице 

Дојчиновића ПРВА 

ФАЗА.......6.426.593,50 динара, 

• Изградња продужетка НН мреже и јавне 

расвете у сеоском насељу Сувојница 

......................    259.401,60 динара, 

• Текућег одржавање локалног пута М1-13 

Кострешевце ...........  339.048,00 динара, 

• Текуће одржавање локалног пута у 

Кијевцу путни правац Копчини – Дуги 

Дел .............. 500.000,00 динара,  

• Текуће одржавање локалног пута у 

Кијевцу путни правац Друм – Дуги дел –

Лескова Бара...........900.480,00 динара, 

• Уређење пољских путева у МЗ Клисура, 

Божица, Сувојница, Алакинце и Биновце 

.....................................4.345.794,24 динара, 

• Инвестиционо одржавање 

некатегорисаног пута Бојна Чука 

............................470.580,00 динара 

• Текуће одржавање дела некатегорисаног 

пута у насељу копчини – Мз Загужање 

......................................476.700,00 динара, 

• Инвестиционо одржавање центра у 

Клисури......976.248,00 динара, 

• Текуће одржавање локалних путева у 

Доњем Романовцу .,..484.550,00 динара, 

• Текуће одржавање локалних путева у 

Горњем Романовцу ......485.400,00 динара, 

• Текуће одржавање локалног пута у 

насељу Пискавица.......454.800,00 динара, 

• Инвестиционо одржавање локалног 

некатегорисаног пута у Бојној Чуки на 

КП 4845..........475.219,20 динара, 

• Текуће одржавање улице 8. српске 

бригаде ....................... 120.000,00 динара, 

• Текуће одржавање некатегорисаних 

путева у Масурици .........360.000,00 

динара, 

• Текуће одржавање крака у улици Настаса 

Дојчиновића ..........583.200,00 динара. 

 

Предшколска установа Наша радост је у 

оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање а све 

кроз Функционисање предшколских установа 

остварила 52.695.891,54 динара или 73 % од плани-

раних 72.062.000 динара колико је планирано за 

дванаест месеци. За реализацију Пројекта Дечија 

недеља пренето је 30.000,00 динара а за Рекон-

струкцију крова на згради ПУ Наша радост 

590.092,66 динара. 

 

  
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ЦИЉЕВИМА 

 И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2016.ГОДИНУ 

       

       

       

  ПРОГРАМ    

       

 Назив програма: Програм_8__Предшколско_васпитање 

 Шифра програма  2001 

 Сектор: Сектор_20__Образовање 

 Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

 Основ: 
Закон о предшколском васпитању и образовању,Закон о о основама 

система образовања и васпитања;Стратегија одрживог развоја Општине 
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Сурдулица 2013-2020.год.,Одлука о буџету за 2015.год. 

 

Назив организационе 

јединице/ Буџетски 

корисник: 

Предшколска установа "Наша радост" 

 
Одговорно лице за 

спровођење програма 
Директор Сузана Стошић 

       

 Р.бр. Циљ Назив индикатора 

Циљана 

вредност из 

плана за 

2016.год. 

Извршење 

у 2016.год. 
Извор верификације 

 1 

Правичан обухват 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

Број деце који је уписан 

у предшколске установе 
440 442 

Радне књиге васпитног 

особља,спискови деце и 

Уговори 

 2 
Унапређење 

доступности 

Број деце са додатним 

образовним поребама 

који је укључен у 

редовне програме  

3 3 

Извештај интерресорне 

комисије,постојање 

персоналног асистента 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ    

       

 Програм коме припада: Програм_8__Предшколско_васпитање 

 Шифра и назив: 2001-0001 Функционисање предшколских установа  

 Функција: 911 - Предшколско образовање 

 

Назив организационе 

јединице/ Буџетски 

корисник: 

Предшколска установа "Наша радост" 

 Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

 Основ: 

Закон о предшколском васпитању и образовању,Закон о о основама 

система образовања и васпитања;Стратегија одрживог развоја Општине 

Сурдулица 2013-2020.год.,Одлука о буџету за 2015.год. 

 
Одговорно лице за 

спровођење програма 
Директор Сузана Стошић 

       

 Р.бр. Циљ Назив индикатора 

Циљана 

вредност из 

плана за 

2016.год. 

Извршење 

у 2016.год. 
Извор верификације 

 1 

Обезбеђени 

прописани 

технички услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом 

Број објеката 

предшколскх установа 
3 3 Решење о праву коришћења 
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 2 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања  

Број запослених који је 

добио најмање 24 бода 

за стручно усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

43 43 

Правилник о сталном 

стручном усавршавању и 

стицању звања 

наставника,васпитача и 

стручних сарадника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ БР.1 

   

       

 Програм коме припада: Програм_8__Предшколско_васпитање 

 Шифра пртојекта: 2001 П-1   

 Назив пројекта: Дечија недеља 

 Функција: 911 - Предшколско образовање 

 

Назив организационе 

јединице/ Буџетски 

корисник: 

Предшколска установа "Наша радост" 

 Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

 Основ: 

Закон о предшколском васпитању и образовању,Закон о о основама 

система образовања и васпитања;Стратегија одрживог развоја Општине 

Сурдулица 2013-2020.год.,Одлука о буџету за 2015.год. 

 Опис: 

Укључивање у програм Министарства просвете којим се афирмишу дечија 

праваи стваралаштво,дух заједништва,дружења,сарадње са 

школама,спортске и хуманитарне акције,маскембали,позоришне 

представе,спортска такмичења,посете институцијама Л.С.-културне и јавне 

установе,,као и прослава јубилеја дана Установе. 

 Трајање пројекта: од 06.октобра до 12. октобра 

 
Одговорно лице за 

спровођење програма 
Директор Сузана Стошић 

       

 Р.бр. Циљ Назив индикатора 

Циљана 

вредност из 

плана за 

2016.год. 

Извршење 

у 2016.год. 
Извор верификације 

 1 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања  

Број одржаних 

манифестација 
13 14 

Извештај о реализацији 

годишњег плана;радне књиге 

васпитача и мед.сестара 
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  ПРОЈЕКАТ БР.2    

       

 Програм коме припада: Програм_8__Предшколско_васпитање 

 Шифра пртојекта: 2001 П-2   

 Назив пројекта: Поправка крова на објекту у Јелашници 

 Функција: 911 - Предшколско образовање 

 

Назив организационе 

јединице/ Буџетски 

корисник: 

Предшколска установа "Наша радост" 

 Сврха: 
Повећање безбедности деце,повећање енергетске ефикасности,побољшање 

услова за боравак деце 

 Основ: Закон о предшколском васпитању и образовању 

 Опис: 
Замена дотрајале столарије која је још од изградње вртића-1981.год .и у 

веома лошем је стању. 

 Трајање пројекта: од 01.јула до 31.августа 

 
Одговорно лице за 

спровођење програма 
Директор Сузана Стошић 

       

 Р.бр. Циљ Назив индикатора 

Циљана 

вредност из 

плана за 

2016.год. 

Извршење 

у 2016.год. 
Извор верификације 

 1 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања  

Квадратура санираних 

површина 
321,43m2 321,43m2 

Извештај о реализацији 

годишњег плана установе 

 

 

Програм 9 – Основно образовање обухвата 7 

основних школа на територији општине Сурдулица 

и оне су за своје пословање оствариле укупно 

38.811.805,75 динара док је за исплату Светосавских 

награда утрошено 359.000 динара а за Вукове на-

граде 777.577,00 динара. Средње образовање обу-

хваћено је Програмом 10 и остварило је укупно 

18.104.688,54 динара  или 98 % за посматрани пери-

од. За Светосавске награде ученицима средњих 

школа пренето  је 269.146,00 динара а за Вукове 

награде 282.100,00 динара. 

Програм 11- Социјална и дечија заштита о-

бухвата ПА Социјалне помоћи – директне социјалне 

помоћи за породицу и децу где је на име накнада за 

прворођену бебу исплаћено 1.217.316,00 динара, на 

име накнаде за бесплатну ужину и превоз за децу 

основног школског узраста лошег материјалног 

стања као и за малу матуру 4.801.276,88 динара, на 

име накнаде за бесплатну ужину и превоз за децу 

средњег образовања лошег материјалног стања као 

и за велику  матуру – 553.238,00 динара, на име 

исплата једнократних новчаних помоћи 7.187.657,11 

динара. 

 За несметано функционисање Центра за со-

цијални рад пренето је 4.778.842,74 динара, за 

функционисање Дневног центра за избегла и расе-

љена лица – 1.673.774,73 динара. У оквиру програм-

ске активности Саветодавно терапијске и социо е-

дукативне услуге пренето је на име накнада за рад 

интерресорне комисије  и персоналних асистената 

за децу ометену у развоју у 2016. години 

2.426.826,88 динара. За активности Црвеног крста 

пренето је укупно 4.732.254,42 динара или 86 % од 

планираних средстава за посматрани период. У 

оквиру овог програма функционисао је у посматра-

ном периоду и Пројекат Енергијом младости до 
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креативне стварности у сарадњи са UNICEF-ом 

где је буџет општине учествовао са 102.095,61 ди-

нар са циљем да се допринесе образовном и соци-

јалном укључивању деце и младих путем превенци-

је раног напуштања школе и пружање подршке у 

образовању и психофизичком развоју. 

Средствима из Републике, на основу Решења 

о исплати новчане помоћи Комесаријата за избегли-

це и миграције РС, реализованo je 2.050.000,00 ди-

нара. 

У оквиру овог програма средства су на име 

спроведеног конкурса пренета удружењима која су 

из области Социјалне и дечије заштите и то: 

 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА УДРУЖЕЊИМА 

ГРАЂАНА 

У области саветодавно терапијских и со-

цио едукативних услуга и  

Подршке социо хуманитарним организаци-

јама 

НА ДАН 31.12.2016. ГОД. 

 

Р.бр. Назив Износ 

1. БИЛ ТИМ 450.000,00 

2. Удружење Одбор за људска 

права 

50.000,00 

3. Савез слепих 50.000,00 

4. МНРО Врање 22.850,00 

5. Удружење глувих и наглу-

вих 

30.000,00 

6. Удружење оболелих од 

мултиплексклерозе 

20.000,00 

7. Удружење“ Наша Сурдули-

ца за све“ 

1.548.000,0

0 

8. Удружење Црвени крст 2.500.000,0

0 

9. Удружење пензионера 500.000,00 

10. Општински одбор савеза 

бораца Сурдулица 

170.000,00 

11. Удружење ратних добро-

вољаца 1912.- 1918.године 

100.000,00 

 

Општина Сурдулица је претходном периоду 

кроз Пројекат Здравство некласификовано на дру-

гом месту исплатила накнаде докторима у вези 

утврђивања времена и узрока смрти  ( мртвозор-

ство) – 548.259,53 динара. У оквиру истог програма 

– Програм здравствене заштите функционисао је 

Фонд за здравствену заштиту у укупном износу од 

661.561,94 динара. 

Средства Сурдуличком културном центру и 

Библиотеци „Радоје Домановић“ пренета су у циљу 

развоја културе и то очувањем, унапређењем и 

представљањем културног наслеђа , добара и баш-

тине а на основу достављених захтева и то на име 

функционисања Сурдуличком културном центру у 

износу 21.948.348,55 динара, за  подстицај култур-

ном и уметничком стваралаштву – 167.772,34 дина-

ра, за несметано и успешно  одржавања традицио-

налне манифестације Власинско лето – 5.333.003,63 

динара.  

 

Образложење циљева и индикатора програмског 

буџета  

Сурдуличког културног центра  за 2016. годину 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 

ЦИЉ : подстицање развоја културе кроз јачање 

капацитета установе културе 

подстицање културног и уметничког стваралаштва 

и очување културног и историјског наслеђа, 

стварање могућности за интензиван и усклађен 

културни развој 

ИНДИКАТОР : Проценат учешћа зараде у буџету 

18,55%, проценат учешћа издвајање за културне 

програме у буџету установе културе 21,16%, инве-

стициона улагања 0,00% 

ЦИЉ : унапређење ефикасности установа кул-

туре 

програме и пројекте установе културе, удружења у 

култури и других субјеката у култури који својим 

квалитетом доприносе развоју културе и уметности, 

стварање услова за подстицање културног и 

уметничког стваралаштва 

ИНДИКАТОР : Број запослених у установи култу-

ре 0,10% у односу на укупан број становништва, 

проценат учешћа сопствених прихода 0,83% . 

 

ПРОЈЕКАТ ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТО-

РА 

 Смотра је ваннаставна актиовност која се 

организује у циљу предствљања односно вреднова-

ња и рангирања способности, умења и вештина уче-

ника из предмета, области предмета и активности. 

ЦИЉ : унапређење културних садржаја  

Aфирмација образовно – васпитног рада, постигну-

ћа ученика и подизање квалитета образовања . 

ИНДИКАТОР : Учешће активиста одговорних за 

техничку реализацију пројекта: 9 активиста СКЦ 
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ИНДИКАТОР : Награде – поклони /све три катего-

рије/ 9 пласираних , награђених учесника, 18 награ-

да (9 држача за књиге + 9 књига аутора Саше Божо-

вића, Иване Николић и Радосава Булативића) 

ИНДИКАТОР : жири смотре 

Број чланова жирија 3 

Број правилника 1 

Број извештаја 1 

Награђени ученици - категорија млађег узраста : 

I Богданa Спасић ОШ „Вук Караџић“ Сурдулица 

песма „Радознало врапче“ аутор Брана Црнчевић 

II Ања Ђендић ОШ „Радоје Домановић“ Врање 

песма „Неке важније ствари“ аутор Виолета Јовић 

III Екатарина Миланов ОШ „ Георги Димитров“ Бо-

силеград песма „Чаролија“ аутор Марија Рувидић 

Награђени ученици - категорија средњег узраста  

I Петар Стевановић ОШ „Вук Караџић“ Сурдулица 

песма „Песма и цар“ аутор Раде Јовановић 

II Ања Кафеџиска ОШ „Радоје Домановић“ Врање 

песма „На петровачкој цести“ аутор  Бранко Ћопић 

III Емануил Пјевац  ОШ“ Јован Јовановић Змај“ 

Сурдулица песма „Прича о морској звезди“ Раде 

Јовановић 

Награђени ученици - категорија старији узраст : 

I Анђела Влајковић Економско-трговинска школа 

Врање песма „Малена бањска“ аутор Милена Мар-

ковић 

II Немања Стојменовић Гимназија „Светозар Мар-

ковић“ Сурдулица песма „Кад те остави она коју 

волиш“ аутор Брана Петровић 

III Драгана Христов Гимназија Босилеград Влади-

чин Хан песма „Реквија за палог анђела“ аутор Ма-

рија Шимковић 

 

3 члана жирија ангажована по основу уговора о ау-

торском хонорару  : 

Јелена Филиповић - председник жирија, дипл. глу-

мица 

Ленче Младенов - члан жирија проф. српског језика 

и књижевности 

Данијел Стојнев - члан жирија проф. српског језика 

и књижевности 

ЦИЉ : подстицање развоја књижевности – реци-

тала културе код деце, младих и друга заинтере-

сована лица 

Јавно представљање способности, склоности, знања 

и вештина ученика . 

ИНДИКАТОР : повећан број активиста – волонте-

ра , који узимају учешће у реализацији културних 

пројеката  

Број активиста Сурдулички кулурни центар, КЦ 

Владичин Хан, КЦ Врање, КЦ Босилеград 

ИНДИКАТОР : Медијска подршка  

Голд радио (ЛОКАЛНА САМОУПРАВА) 

www.surdulickikulturnicentar.rs . 

ЦИЉ : регионални развој образовно-културног 

програма за узрасте од 1-4 разреда, 5-8 разреда 

основног образовања, 1-4 разреда средњег обра-

зовања . 

Вредновање и рангирање нивоа постигнућа учесни-

ка , пчињски регион (Врање, Владичин Хан, Боси-

леград, Сурдулица ). 

ИНДИКАТОР : Број пријављених учесника 38 , 

број попуњених пријава на дан одржавања смотре 

34 учесника (категорија млађег узраста 12 учесника, 

категорија средњег узраста 10 учесника , категорија 

старијег узраста 12 учесника ) 

ИНДИКАТОР : Број извођача све три категорије  

Број учесника 34 , 4 општине (Врање, Владичин 

Хан, Босилеград, Сурдулица) . 

Број пријављених учесника 38 

Врање                   9 учесника 

Владичин Хан   10 учесника 

Босилеград         9 учесника  

Сурдулица         10 учесника 

 

ИНДИКАТОР : Број посетилаца 60 

 

ПРОЈЕКАТ САПС 

Међуокружна смотра аматерских позоришта 

 

ЦИЉ : регионални развој аматерског позоришта 

дечија, омладинска , вечерња сцена 

ИНДИКАТОР : Број пријављених позоришних 

група , 13 попуњене пријаве 

ИНДИКАТОР : број извођача 130/све три катего-

рије/ 19 плаката (30 плакат постер САПС, 1 програм 

плакат, 45 дипломе –захвалнице, 16 комада мајице 

са логом САПС, 5 ком чиније + 1 чаша лого САПС, 

50 ком торбе беле са логом  ) . 

ИНДИКАТОР : Број продатих карата - КЦ „Радан“ 

ЦИЉ : унапређење културних садржаја 

ИНДИКАТОР : Селектор САПС-а Александар Во-

лић позоришни редитељ из Београда 

ИНДИКАТОР : Награде-поклони /све три катего-

рије/ награде пласираним представама 5 ком чиније 

+ 1 ком чаша, 45 дипломе-захвалнице .  

ИНДИКАТОР: Учешће активиста одговорних за 

техничку реализацију пројеката  

Број активиста већи од 30 

Укупан број награда 23 ( све три категорије ) : 

Категорија дечија сцена  

Прворпласирана дечија представа „Аладинова ча-

робна лампа“ Маје Деполо ОДДФ „Жар птица“ из 

Сурдулице 

Другопласирана дечија представа „Поп Ћира и поп 

Спира онлине“ драмске групе „Различак“из Про-

купља 

http://www.surdulickikulturnicentar.rs/
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Трећепласирана представа „Успавана штрецилија“ 

Т. Николетића дечијег позоришта „Хранислав Дра-

гутиновић“ из Прокупља  

Награда за сценографију додељена Милану Илићу 

Трши за представу „Успавана штрецилија“, Т. Ни-

колетића дечијег позоришта „Хранислав Драгути-

новић“ из Прокупља 

Награда за костим додељена Еми Богдановић за 

представу „Аладинова чаробна лампа“ Маје Деполо 

ОДДФ „Жар птица“ из Сурдулице 

Награда за епизодну женску улогу додељена Јовани 

Илић за улогу Сиде у представи  „Поп Ћира и поп 

Спира“ драмске групе „Различак“из Прокупља 

Награда за епизодну мушку улогу додељена Фили-

пу Нешићу за улогу Јусуфа у представи „Аладинова 

чаробна лампа“ Маје Деполо ОДДФ „Жар птица“ из 

Сурдулице 

Награда за главну женску улогу додељена  Мили 

Радовановић за улогу Беле Раде у представи „Успа-

вана штрецилија“ Т. Николетића дечијег позоришта 

„Хранислав Драгутиновић“ из Прокупља 

Награда за главну мушку улогу додељен Петру Сте-

вановићу за насловну улогу у Аладина у представи 

„Аладинова чаробна лампа“   Маје Деполо ОДДФ 

„Жар птица“ из Сурдулице 

Награда за драматизацију романа Поп Ћира и поп 

Спира онлине додељена Милки Тошић  драмске 

групе „Различак“из Прокупља 

Награда за драмско педагошки рад додељена Тијани 

Петровић и Данијели Мишић у представи „Успава-

на штрецилија“ Т. Николетића дечијег позоришта 

„Хранислав Драгутиновић“ из Прокупља 

Награда за режију додељена Игору Тасићу у пред-

стави „Аладинова чаробна лампа“ Маје Деполо 

ОДДФ „Жар птица“ из Сурдулице 

Категорија вечерње сцене  

Првопласирана представа „Вођа“ Радоја Доманови-

ћа Омладинске сцене  позоришта „Бора Станковић“ 

из Врања,  

Другопласиране представе : 

- Представа „Мајстор и Маргарита“ Михаила 

Булгакова Аматерског позоришта „Храни-

слав Драгутиновић из Прокупља  

- Представа „Кидај од свога брата“ Драгане 

Бошковић  „Театар 91“ из Алексинца 

Трећепласирана представа „Вечера будала“ Френ-

сиса Вебера позоришта „Христо Ботев“ из Дими-

тровграда  

Награда за оригиналну сценску музику додељена 

Ивици Траиловићу за музику у представи „Мајстор 

и Маргарита“ Михаила Булгакова Аматерског позо-

ришта „Хранислав Драгутиновић из Прокупља  

Награда за сценографију додељена  Милентију Пет-

ковићу у представи „Четири каваљера“ Зорана Да-

винића КУД „Синиша Јанић“ из Власотинца  

Награда за епизодну женску улогу додељена Андри-

јани Ђорђевић за улогу Крчмарице у престави „Во-

ђа“ Радоја Домановића Омладинске сцене  позо-

ришта „Бора Станковић“ из Врања,   

Награда за епизодну мушку улогу додељена Николи 

Станковићу за улогу Марка Краљевића у преедста-

ви  „Вођа“ Радоја Домановића Омладинске сцене  

позоришта „Бора Станковић“ из Врања, 

Наргада за главну женску улогу додељена Бисерки 

Милосављевић за насловнн улогу Маргарите у 

представи  „Мајстор и Маргарита“ Михаила Булга-

кова Аматерског позоришта „Хранислав Драгути-

новић из Прокупља  

Награда за главну мушку улогу додељена Делчи 

Гигову за улогу Франсоа Баладура у представи  

„Вечера будала“ Френсиса Вебера позоришта „Хри-

сто Ботев“ из Димитровграда 

Награда за колективну игру додељена ансамблу 

представе „Вођа“ Радоја Домановића Омладинске 

сцене  позоришта „Бора Станковић“ из Врања, 

Награда за режију додељена Бојану Јовановићу за 

режију представе „Вођа“ Радоја Домановића Омла-

динске сцене  позоришта „Бора Станковић“ из Вра-

ња . 

ЦИЉ : подстицање развоја културе код деце, 

младих и друга заинтересована лица  

ИНДИКАТОР : Повећан број активиста – волонте-

ра, који узимају учешће у реализацији културних 

пројеката - више од 20 активиста  . 

ИНДИКАТОР : Медијска подршка Голд радио 

(ЛОКАЛНА САМОУПРАВА). 

 

 

ПРОЈЕКАТ „ВЛАСИНСКО ЛЕТО“ 

Власинско лето предтакмичење трубачких орке-

стара за пласман Сабора трубача у Гучи 2016 

ЦИЉ : регионални развој аматерских трубачких 

оркестара пионирски, омладински , сениорски  

ИНДИКАТОР : Број пријављених оркестара /три 

категорије/ 22 од тога : пионирски оркестри 3, 

омладински оркестри 6, сениорски оркестри 13 

ИНДИКАТОР : Број извођених песама /три катего-

рије/ - број одсвираних песама по пропозицијама 36  

( 22 изворних песама, 22 народних кола )  

ИНДИКАТОР : Пласман за Гучу 15 оркестра по 

одлуци стручног жирија 

Пионирски оркестри : 

1. Оркестар Николе Крстића -  Загужање  

2. Оркестар Негована Азировића – Бојник 

3. Оркестар Млађана Крстића - Загужање 

Омладински оркестри : 

1. Оркестар Исидора Зећировића – Бојник 

2. Оркестар Кристијана Трајковића – Загужање 

3. Оркестар Данијела Лазаревића – Стубал  

4. Оркестар Емира Салковића – Бојник  
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5. Оркестар Дарка Станковића- Загужање  

6. Оркестар Данијела Васиљковића – Лепеница  

Сениорски оркестри : 

1. Оркестар Стефана Младеновића – Врање 

2. Оркестар Бојана Крстића –Владичин Хан  

3. Оркестар Бојана Ристића – Владичин Хан 

4. Оркестар Божидара Николића Доње – Грде-

лица   

5. Оркестар Синише Станковића – Загужање  

6. Оркестар Владице Новковића /Аца Новко-

вић/ - Загужање   

Жири публике 1 оркестар : 

1. Првба труба публике Владица Новковић / 

Аца Новковић / - Загужање 

 

ЦИЉ : подстицање развоја културе код деце, 

младих и друга заинтересована лица 

ИНДИКАТОР : Повећан број активиста – волонте-

ра , који узимају учешће у реализацији културних 

активности  (Риболовци, ПИО Власина, ТООС, ЛС, 

СКЦ више од 50 ... ) 

ИНДИКАТОР : Медијска подршка – реклама, пла-

кате, плакете ... штампа плаката 424 комада 

штампа позивница 350 комада, паос 270 комада, 

штампа мајица 25 комада, израда платна 1 комад, 

Медијска подршка Голд радио, Радио Хан, Илус-

трована политика, Врањске, РТВ Врање, Јужне 

Вести , Сајт СКЦ , СТВ ТВ ИНФО медија, ТООС, 

ПИО - Власина . 

ИНДИКАТОР : Публика више од 3.000 посетилаца  

ЦИЉ : унапређење културних садржаја 

ИНДИКАТОР: Учећше активиста одговорних за 

техничку реализацију пројекта  

Агенција 1, стручни жири 3 члана :  

1. Верица Славковић дипл. музички педагог 

2. Љубиша Ристић члан организационог одбора 

Власинског лета 

3. Срница Радуловић дипл. музичар - акордиста 

Жири публике 3 члана : 

1. Слободан Поповић члан жирија 

2. Љупча Стојанов члан жирија 

3. Дејан Раимовић члан жирија 

Техничка подршка Аудио видео систем озвучење и 

расвета. 

ИНДИКАТОР : Уметничи, културно-забавни про-

грам 

1 Изложба галерија СКЦ-ликовна  и примењена у-

метност ( излагање пчеларских производа, продајна 

изложба ручних радова, сувенира, слика, књига, еко 

и етно произода) 

Изложба старих заната ИПА СКЦ 

Музички наступ вантакмичарски део програма „31. 

Власинско лето 2016“ 

1. порта цркве Св. Ђорђе вече духовне музике 

„Браћа Теофиловић“ , бина - ревијални 

наступ победника „30. Власинско лето 2015“ 

2. центар града– концерт  „Дејана Цукића и 

спори ритам бенд“ 

3. центар града вече фолклора ФА „Власина“ и 

концерт народне музике  Бранислав – Бане 

Мојићевић  

4. центар града такмичарски део програма „31. 

Власинско лето 2016“ 

ИНДИКАТОР : жири – стручни жири / жири 

публике / и награде – поклони све три категорије  

Стручни жири 3 члана (16 оркестра за пласман у 

Гучу)  и 3 члана жири публике ( 1 оркестар за пла-

сман у Гучу ) .  

Правилник 1 

Извештај 1 

Поклони : музички инструменти труба CFH 501 PX 

Cerveny Fl.Horn 2 kom , драгачевски бубањ 893121 

Bass drum 24" x 12" Dragačevski 1 kom, труба LYRA 

100 Bb Fluegelhorn 1 kom и  8 пехара : 

1. Најбољи пионирски оркестар „31. Власинско 

лето 2016“ Оркестар Негована Азировића – 

Бојник 

2. Најбољи  омладински оркестар „31. Власин-

ско лето 2016“ Оркестар Данијела Лазареви-

ћа – Стубал  

3. Најбољи сениорски оркестар „31. Власинско 

лето 2016“ Оркестар Стефана Младеновића – 

Врање 

4. Најбољи трубач „31. Власинско лето 2016“ 

омладинац  Дарко Станковић- Загужање,  се-

ниор Бојан Крстић - Владичин Хан 

5. Најбољи тенор „31. Власинско лето 2016“ 

Стефан Крстић - Загужање 

6. Најбољи басиста „31. Власинско лето 2016“ 

Јован Илић из оркестра Владимира Иванови-

ћа  

7. Најбоље одсвирано коло „31. Власинско лето 

2016“ у извођењу Елвиса Бајрамовића - Бој-

ник 

8. Најбољи бубњар „31. Власинско лето 2016“ 

Денис Маличевић из оркестра Јовице Ајда-

ревића - Павловац 

9. Најбоље одсвирана песма „31. Власинско ле-

то 2016“ у извођењу оркестра Стефана Мла-

деновића - Врање 

10. Најизворније музичирање „31. Власинско ле-

то 2016“ Оркестар Бојана Ристића – Влади-

чин Хан 

Библиотека „Радоје Домановић“ је за несметано 

функционисање у периоду јануар - децембар 2016. 

године  утрошила 11.805.054,00 динара, од чега 

1.000.000,00 динара представљају средства из Репу-

блике намењена : 
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- за опремање истурених одељења библиотеке у 

Клисури и Божици, и опремање интренет одељења 

библиотеке у Сурдулици, 

- за набавку публикација за пољопривредну 

библиотеку и дечије одељење, 

- за одржавање креативних радионица ,,Креативно 

писање и сликање” за ученике основних школа 

наше општине, 

- за награђивање  ученика основних школа учесника 

на  литерарном конкурсу под називом,,Зашто је 

књига најбољи друг”. 

 За промоцију књижевних дела, популисање 

књига и читања утрошено је 119.363,33 динара док 

је за подстицај културном и уметничком стваралаш-

тву утрошено 77.813,03 динара. 

 

ИЗВЕШТАЈ  о  оствареним  циљевима  и 

индикаторима  за реализоване програме, програмске 

активности и пројекте за 2016. годину за 

Библиотеку ,,Радоје Домановић “Сурдулица 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 

ЦИЉ: Подстицање развоја културе кроз јачање 

капацитета установа културе. 

ИНДИКАТОР: Проценат учешћа трошкова зараде 

у односу на укупан буџет Библиотеке је 30,80% 

ЦИЉ: Унапређење ефикасности културе. 

ИНДИКАТОРИ: Годишња потрошња 

електричне енергије износи: 20.720 

kw. Годишња потрошња воде 

износи: 720 . 

 

Подстицаји културном и уметничком 

стваралаштву 

ЦИЉ: Повећање интересовања грађана за развој 

културе. 

ИНДИКАТОР: Број чланова библиотеке у односу 

на укупна број становништва износи: 2,55%. 

ЦИЉ: Подстицање развоја културе код младих. 

ИНДИКАТОР: Број реализованих програма за 

младе: две радионице у сарадњи са 

ПУ,,Наша радост” из Сурдулице, 14 

радионица ,,Креативно писање и 

сликање” у оквиру пројекта 

,,Библиотека за све “ број учесника 

радионица је 160 ученика, „Дан 

матерњег језика“, „Светосавска 

недеља“, „Предшколци први пут у 

библиотеци“, „Књижевне вечери, 

изложбе, “. 

 

Општинска смотра рецитатора 

ЦИЉ: Популисање поезије и ширење круга 

рецитатора и љубитеља поезије. 

ИНДИКАТОР: Број деце који учествују у бројним 

активностима је 45 учесника. Укупан 

активних број чланова библиотеке је 

483. 

 

Песници за децу, деца за песнике 

ЦИЉ: Промоција стваралчког рада деце, промоција 

дечијег песништва. 

ИНДИКАТОР: 100 учесника програма свих 

основних школа на територији 

општина Сурдулица, укупан број 

објављених дечијих песама у билтену 

је 11  Укупан број активних чланова 

библиотеке је 483.Укупно присутних 

посетилаца је 300. 

 

Промоција књижевних дела, популисање књига 

и читања 

ЦИЉ: Популисање књига и читање, стицање и 

развијање читалачких навика и унапређење 

културних садржаја општине. 

ИНИДКАТОР: Укупан број одржаних књижевних 

вечери ,промоција дечијег песништва у оквиру 

пројекта ,,Библиотека за све” је 15, укупан број 

посетилаца  је 1100. 

Издата је  збирка дечијих  ликовних и литерарних 

радова  под називом ,,МИ ЧИТАМО МИ СМО ИН” 

у оквиру пројекта ,,Библиотека за све”  укупно 

дечијих  објављених радова  је око 100. 

 

У оквиру Програма 13- ПА Подстицај кул-

турном и уметничком стваралаштву средства су 

пренета  на име спроведеног конкурса  удружењима 

која су из области културе, спорта и верским орга-

низацијама: 

 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА УДРУЖЕЊИМА 

ГРАЂАНА 

 

Р.бр. Назив Износ 

1. Удружење жена 93.600,00 

2. Удружење голубара 80.000,00 

3. Удружење жена Викторија 

017 

36.400,00 

4. Удружење Игоноште 50.000,00 

5. Удружење Барја 98.000,00 

6. Удружење Завичај 30.000,00 

7. Удружење „ Одрживи развој 50.000,00 
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Сурдулица“ 

8. Верским заједницама 

-Српска православна црква 

...100.000,00 

 - СПЦ Д.Романовце .............. 

100.000,00 

- СПЦ Сувојница 

....................500.000,00 

700.000,0

0 

 

 

Програм 14 обухвата Подршку локалним 

спортским организацијама и удружењима где су, на 

основу спроведеног конкурса о додели средстава 

удружењима у периоду 01.01.-31.12.2016. године 

пренета средства  укупно Удружењу за младе Цен-

тар за друштвену реконструкцију – 200.000 динара 

и  49.080.000,00 динара спортским клубовима и то:  

 

 

 

 

 

ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ 

 ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Редни 

број 
Назив клуба 

Одобрена 

средства 
Пренета средства Остатак 

1. ФК Радник 35,507,000.00 35,500,000.00 7,000.00 

2. ФК Алакинце 1,310,000.00 1,270,000.00 40,000.00 

3. ФК Челик 1,790,000.00 1,790,000.00 0.00 

4. ФК Младост 718,000.00 680,000.00 38,000.00 

5. КК Радник 3,200,000.00 3,050,000.00 150,000.00 

6. КК Танден 1,092,000.00 1,000,000.00 92,000.00 

7. БК Србија 1,584,000.00 1,554,000.00 30,000.00 

8. ШК Радник 410,000.00 235,000.00 175,000.00 

9. ОК Сурдулица 1,700,000.00 1,550,000.00 150,000.00 

10. РК Радник 715,000.00 670,000.00 45,000.00 

11. ОФС 693,000.00 660,000.00 33,000.00 

12 ЖКК 740,000.00 730,000.00 10,000.00 

13. СПК Власина 541,000.00 391,000.00 150,000.00 

 У К У П Н О 50,000,000.00 49,080,000.00 920,000.00 

 

 

 

На име Програмске активности 0003- Одржавање спортске инфраструктуре утрошено је укупно 

2.460.981,60 динара на име одржавање Балон сале за коју је задужена Туристичка организација општине 

Сурдулица. На Име подршке локалним спортским организацијама , удружењима и савезима утрошено је 

12.941.628,71 динар.  

 

             

Сектор: Сектор_13__Спорт_и_омладина  

Назив програма: Програм_14__Развој_спорта_и_омладине  

 Циљ* 

Индикатори** 

Назив 

индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

1 

Планско 

подстицање и 

креирање услова за 

Број јавних 

спортских 

објеката  

2 3 
Циљ није 

остварен 

Није било нових 

спортских 

објеката у 2016. 
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бављење спортом за 

све грађане и 

грађанке 

града/општине 

години, али је 

започета градња 

једног. 

Проценат 

искоришћења 

спортских 

објеката 

60% 60% 
Циљ је 

остварен 100% 

Издати термини 

у балон хали, 

продате уланице 

за базен и 

продате 

улазнице за 

утакмице ФК 

"Радник" у 

Супер лиги 

     

          
 

 
  

 Циљ 

Индикатори  

Назив 

индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

2 

Активно 

партнерство 

субјеката 

омладинске 

политике у развоју 

омладинске 

политике и 

спровођењу 

омладинских 

активности, као и у 

развоју и 

спровођењу 

локалних политика 

које се тиче младих 

Број 

институција и 

организација са 

којима је 

остварено 

партнерство 

путем 

споразума о 

сарадњи 

10 10 
Циљ је 

остварен. 

Имамо исти број 

споразума о 

сарадњи као и у 

2015. години. 

             

 

 

 

 

 

 

Програм коме припада: 

 

 

 

 

 

 

Програм_14__Развој_спорта_и_омладине 

   

Назив: 
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
   

 Циљ* 

Индикатори исхода** 

Назив 

индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

1 

Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

капацитета 

спортских 

Број установа и 

организација у 

области спорта 

преко којих се 

остварује јавни 

13 13 
Циљ је 

остварен. 

Исти је број 

установа и 

организација у 

области спорта 

преко којих се 
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организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта у 

општини 

интерес у 

области спорта  

остварује јавни 

интерес у 

области спорта 

као и у 2015. 

години. 

Број продатих 

улазница за 

фудбалске 

утакмице 

15,000 35,000 
Циљ није 

реализован. 

Продат је мањи 

број улазница од 

планираног. 

     

             

Програм коме припада: Програм_14__Развој_спорта_и_омладине    

Назив: 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре    

 Циљ* 

Индикатори исхода** 

Назив 

индикатора 

Очекивана 

вредност у 

2015. години 

Циљана 

вредност 

2016. 

Реализација 

циљева 
Индикатори 

1 

Грађани имају 

адекватне услове у 

постојећим 

објектима 

(укључујући и 

спортску опрему и 

реквизите) да се 

баве рекреативним 

спортом и физичком 

културом 

Број издатих 

термина  
1700 1750 

Циљ је 

остварен. 

Књига издатих 

термина 

Број корисника 

услуга градског 

базена 

9254 11000 

Циљ је 

делимично 

реализован 

Укупан број 

корисника 

градског базена 

је био 7.562 

     

 

 

Реализовани пројекти у оквиру Програма 14 

– Развој спорта и омладине: 

• Монтажа и пуштање у рад рефлектора 

на градском стадиону – II 

фаза...............................1.952.580,00, 

• Изградња потпорног зида и ограде на 

фудбалском стадиону у Белом 

Пољу............................1.566.168,00, 

• Набавка и уградња видео надзора на 

градском стадиону...........192.711,00, 

• Ноћно обележавање стубова 

.....................................1.031.992,80, 

• Постављање урбаног мобилијара на 

дечијем игралишту у Сувојници – I 

фаза...................................350.400,00. 

Функционисање локалне самоуправе  - Про-

грам 15 – Основни циљ програма је Одрживо 

управно и финансијско функционисање општине у 

складу са надлежностима и пословима локалне са-

моуправе кроз несметан рад директних буџетских 

корисника: Скупштине општине, Председника 

општине, Општинског већа, Општинског правобра-

нилаштва и Оштинскe управe општине Сурдулица. 

  Скупштини општине Сурдулица средства 

су пренета за исплату плата, додатака и накнада 

запослених – 2.415.836,00 динара, за исплату соци-

јалних доприноса на терет послодавца – 432.434,88 

динара, за Награде запосленима и остали посебни 

расходи – 1.759.492,58 динара ( Исплата одборни-

цима за присуствовање на седницама скупштине 

општине, Комисија за пољопривреду),  за исплату 

Услуга по уговору – 10.161.008,75 динар и то: 

Исплата техничких секретара, Административно 

мандатна комисија, Комисија за планове, Функцио-

нерски додатак за Председника Скупштине општи-

не, угоститељске услуге. Укупно остварени расходи 

за Раздео Скупштина општине – 15.514.384,58 или 

93 % од планираних 16.642.000,00 динара. 

За реализацију Спровођења локалних избора 

за избор одборника у Скупштини општине сурду-

лица реализовано је 3.197.129,50 динара. 

Раздео Председник општине – укупни расхо-

ди за период јануар – децембар 2016. године  износе 

16.071.053,26 динара   од планираних 20.880.000,00 

динара и то за исплату плата, додатака и накнада 

запослених, исплату социјалних доприноса на терет 
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послодаваца, услуга по уговору и накнада штете 

услед елементарних непогода ( 8.801.482,00 дина-

ра).  

Укупно извршење за период јануар – децем-

бар 2016. године за Општинско веће износи 

5.129.296,48 динара на име плата, додатака и накна-

да запослених- 1.372.421,69 динара, социјалних 

доприноса на терет послодавца – 244.231,87 динара 

као и за услуге по уговору- 3.331.132,39 динара где 

спадају исплате накнада члановима општинског 

већа, угоститељске услуге и накнаде лицима анга-

жованих одлукама Општинског већа. 

Општинско правобранилаштво од планира-

них 3.912.000,00 динара за период јануар - децембар 

остварило је 3.653.775,69 динара или 93 %.  

У   току  извештајног периода  обрађивано је 

укупно 115 парничних предмета, од којих је 

завршено 19 . Од наведеног броја 97 предмета  је 

пренето из 2015. године и примљено је 18 нових 

парничних предмета. Осим  предмета у којима се 

као тужилац или тужена појављује Општина 

Сурдулица,  ОП је   заступало и: ЈП „Дирекцију за 

грађевинско земљиште и путеве општине 

Сурдулица“, Библиотеку „Радоје Домановић“, 

Туристичку организацију Општине Сурдулица, JП 

„Водовод“ Сурдулица, Месне Заједнице 

“Алакинце“, „Божица“, „Топли До“ , где се исти 

појављује и у својству туженика или  у својству 

тужиоца.  

Правни  основ за покретање судских спорова 

је био:  утврђивање права својине или државине , 

сметање поседа , право коришћења,  заузеће 

земљишта у државној својини , дуговање  односно 

новчана потраживања из Уговора , исељења из 

просторија , покренуто  је и вођено већи број  

радних спорова  , као и већи број спорова за накнаду 

штете  због уједа паса луталица. 

  У извештајном периоду поднешен  је 31 

захтев  за накнаду штете мирним путем , настале 

услед  уједа пса луталица.  

 21 захтев је решен споразумно (поравнањем) 

у којима је Комисија за утврђивање основаности 

захтева за накнаду штете настале услед уједа паса и 

мачака луталица, утврдила износе на основу 

медицинске документације и тиме је избегнут 

парнични поступак који би изазвао много веће 

трошкове. 

 10 захтева је пренесено у текућу 2017. годину 

и очекује се да ће и они бити решени споразузмно- 

поравнањем. 

 У извештајном  периоду по свим парничним 

предметима  одржано је укупно 193 судских 

расправа, пред Основним судом у Сурдулици, 

Апелационим судом у Нишу, Привредним судом у 

Лесковцу,  Управним судом у Нишу и  Агенцији за 

реституцију Ниш. 

Ванпарнична материја,  коју у свом раду 

обрађује и где се као заступник пјављује ОП, огледа 

се у заступању  ЈП „Дирекција за грађевинско 

земљиште и путеве општине Сурдулица“ пред 

Основним судом у Сурдулици у поступцима ради 

одређивања и утврђивања правичне накнаде за 

експроприсано или одузето  грађевинско земљиште, 

у предметима у којима  није  дошло до сагласности 

и споразума око  правичне накнаде у управном 

поступку који је водило  Одељење за урбанизам, 

имовинско-правне, комуналне и грађевинске 

послове, као и другим поступцима  који се воде као 

разни грађански предмети.  

Укупно је било у раду 123 предмета, и то: за 

одређивање правичне накнаде, доношења решења 

од стране СКН о дозволи провођења промена у 

катастарском операту, пријаве заузећа  земљишта у 

државној својини. Од  123  ванпарничних предмета, 

решено је и архивирано 60 предмета. 

 У извршном  поступку Општинско 

правобранилаштво  преузимало је  потребне 

законске радње  у којима на страни повериоца  

покреће поступак за принудно извршење , принудне 

наплате или извршења одређене чинидбе. Јавља се  

и као заступник на страни дужника у зависности у 

ком својству се нађе странка коју заступа  

Општинско правобранилаштво. 

 У овом извештајном периоду укупан број 

предмета у раду  по овој материји  био је 68.  

            У управном поступку  у извештајном 

периоду било је укупно 11 предмета и исти  се 

преносе  у текућу календарску годину.  

Ова материја је карактеристична  по томе 

што странке које нису задовољне коначним 

одлукама СО-е Сурдулица или других органа 

управе који одлучују у другом степену по жалбама 

на овакве одлуке СО-е Сурдулица  пред Управним 

судом покрећу тужбом управни спор  по  новој 

организацији правосуђа. 

У извештајном периоду било је укупно  у 10 

предмета који су вођени пред  Управним судом у 

Београду, Одељење у Нишу.  Решено је 3 предмета, 

остали се преносе у текућу календарску годину. 

 

Функционисањем локалне самоуправе оства-

рује се основни циљ а то је континуирано функцио-

нисање органа ЈЛС где су  показатељи остварења 

циља број одржаних седница Скупштине општине 

Сурдулица и седнице Општинског већа општине 

Сурдулица и то 6 седница Скупштине општине и 15 

седница Општинског већа општине Сурдулица.  

Општинска управа општине Сурдулица о-

бављала је своје законом утврђене послове кроз 
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функционисање Одељења за општу управу и јавне 

службе, Одељења за финансије и привреду, Одеље-

ња за урбанизам, стамбено комуналне, грађевинско 

имовинске, правне послове. За несметано функцио-

нисање Општинске управе средства су обезбеђена 

Одељењу за финансије и привреду – 87.625.664,61 

динар, Одељењу за урбанизам, стамбено -  кому-

налне, грађевинске и имовинско правне односе – 

5.524.722,33 динара. Рад Општинске управе конти-

нуирано је обављан у току целе 2016. године о чему 

сведочи % решених предмета : од 7.571 предмет 

решено је 4.977 или 66%. 

Месним заједницама, као индиректним ко-

рисницима буџета општине Сурдулица планирано је 

за дванаест месеци 38.320.000,00  динара а реализо-

вано је 17.627.868,47 динара што је 46 % с све у ци-

љу задовољења потреба и интереса локалног ста-

новништва деловањем месних заједница. Председ-

ници месних заједница, као представници интереса 

локалног становништва у месним заједницама иска-

зали су иницијативу према општини у вези са пита-

њима од интереса за локално становништво. Сред-

ства за несметан рад пренета су за исплате услуга по 

уговору – 891.487,00 динара, специјализованих 

услуга – 4.045.260,07 динара ( средства намењена за 

чишћење шибља, ураслина поред пута , чишћење 

гробаља, канала у месним заједницама), за текуће 

поправке и одржавања ( текуће поправке и одржа-

вање путне инфраструктуре у месним заједницама, 

одржавање задружних домова) – 6.540.612,00 дина-

ра као и за набавку материјала 4.949.378,98 динара ( 

средства су намењена за набавку материјала за по-

себне намене – набавка црева за наводњавање, на-

бавка цеви за водоводну мрежу, набавка песка и 

шљунка и др.). У оквиру економске класификације 

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

остварено је 562.371,00 динар и то за исплате једно-

кратних новчаних помоћи социјално угроженом 

становништву на територији месних заједница. За 

прославе сеоских слава пренето је укупно 

525,320,34 динара. 

Програмска активност Програми национал-

них мањина, број 0008, саставни је део програма 15 

– Функционисање локалне самоуправе и за те наме-

не планирано је 1.400.000,00 динара, остварено 

989.505,00 динара. Средства су пренета удружењи-

ма која се баве проблемима и побољшањем услова 

живота националних мањина чиме је обезбеђено 

остваривање права националних мањина у локалној 

заједници и то кроз реализоване пројекте путем е-

дукације, трибина  и др.Удружења која су се старала 

о реализацији пројеката су:  

 

1. Друштво за едукацију Рома 239.505,00 

2. Удружење за унапређење ста-

новања „ Махала 2“ 

150.000,00 

3. Удружење за културу и обра-

зовање Рома „ Велико срце 

Рома“ 

150.000,00 

4. Центар за развој Рома 300.000,00 

5. Удружење грађана ЗОРА- Н 150.000,00 

 

Општина Сурдулица је на основу Уговора 

број 560-5/15-01 од 12.04.2016. године потписаног 

са Екуменском хуманитарном организацијом 

успешно реализовала пројекат „ Побољшање услова 

живота Рома и Ромкиња и других маргинализованих 

група, превенција илегалних миграција и подстица-

ње реинтеграције повратника у Србију у укупном 

износу од 5.600.000,00 динара. Поводом дана Рома 

исплаћено је 104.000,00 динара а за реализацију 

пројекта Равноправност реализовано је 139.500,00 

динара на основу Уговора број 400-10/16-01 од 

10.05.2016. године што представља учешће општине 

Сурдулица ( 10%) од укупне вредности Уговора. 

У оквиру Пројекта П 5.1.56 – Подршка свим 

нивоима образовања планирано је укупно 6.020.000 

динара а реализовано 4.908.555,00 динара а и то за  

исплате накнада за образовање – 1.188.314,00 дина-

ра, исплата новчане накнаде у 2016. години студен-

тима на подручју општине Сурдулица поводом „ 

Дана студената“ а све на основу Одлуке број 61-

4/16-01 у укупном износу од 3.672.384,00 динара, 

накнада за културу – 17.857,00, накнада за науку – 

30.000,00 динара. 

              Консолидовани рачун трезора на дан 

31.12.2016. године располаже средствима у укупном 

износу од 85.310.335,79 динара.  

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ 

 
 

 

 

       

 Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве  

  за период 01.01.2016.-31.12.2016. године  
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 Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о буџету :  14,500,000 

 

Увећање текуће буџетске резерве ( члан  61.став 12. Закона о буџетском 

систему):   

 Износ укупних прихода и примања 892,236,400 

 Проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања   1.60% 

 Употребљена текућа буџетска резерва    

        

 

Износ текуће буџетске 

резерве 

 Утврђен Одлуком о 

 Ребалансу буџета 

 ( 03.10.2016.) :          10,500,000 

 Износ укупних прихода и примања 963,600,000 

 Употребљена текућа буџетска резерва    

 Коначан проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања 1.00% 

       

   

       

  Планирана средства Одлуком о буџету општине Сурдулица за 2016. годину 14,500,000.00 

Р. 

бр. 

Број решења-Закључка и 

датум 
Функција 

Раздео/ 

глава 

Екон. 

клас. 
Намена ИЗНОС 

1. 400-9/16-01; 17.03.2016. 912 5 463 ОШ Јован Јовановић 

Змај 

Асфалтирање школског 

игралишта у селу 

Масурица 3,220,000.00 

2. 400-12/16-01; 04.07.2016. 473 5 414 Исплата социјалних 

давања запосленима, 

помоћ у медицинском 

лечењу 
80,000.00 

3. 400-12/16-01; 04.07.2016. 473 5 426 Набавка материјала због 

повећаног обима 

пословања 

300,000.00 

4. 400-12/16-01; 04.07.2016. 473 5 424 Израда улазница за 

спортске догађаје 300,000.00 

5. 400-12/16-01; 04.07.2016. 473 5 423 Набавка услуга агенција 

за потребе базена 
2,000,000.00 

6. 400-13/16-01; 15.07.2016. 111 5 423 Исплата техничких 

секретара после 

спроведених избора 2,000,000.00 
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7. 400-13/16-01; 15.07.2016. 40 5 472 Исплата социјалних 

помоћи материјално 

угроженим лицима 2,000,000.00 

8. 400-13/16-01; 15.07.2016. 130 

5 483 

Исплата Споразума о 

вансудском поравнању 1,100,000.00 

9. 400-13/16-01; 15.07.2016. 160 5 423 Исплата превоза старих 

и изнемоглих лица у МЗ 

и исплата услуга 

чишћења 500,000.00 

УКУПНО: 11,500,000.00 

  Остатак         3,000,000.00 

              

  

Планирана средства 

Одлуком о измени  

допуни одлуке о 

 Буџету општине 

Сурдулица за 2016. годину         10.500,000.00 

10. 400-32/16-01;27.12.2016. 111 1 423 Реализација уговорених 

обавеза према 

добављачу 662,000.00 

11. 400-32/16-01;27.12.2016. 040 5 423 Исплата накнада 

члановима Интересорне 

комисије 5,000.00 

12. 400-32/16-01;27.12.2016. 040 5 472 Исплата на основу 

Одлуке Општинског 

већа 190,000.00 

13. 400-32/16-01;27.12.2016. 920 5 463 Исплата јубиларних 

награда радницима који 

су то право стекли у 

2016. години 500,000.00 

14. 400-32/16-01;27.12.2016. 130 5 421 Исплата добављача за 

набавку дрва за потребе 

месних канцеларија 215,000.00 

УКУПНО: 1,572,000.00 

  Остатак         8,928,000.00 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА 

 НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТА-

ЛА 

И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА 

 У 2016. ГОДИНИ 

 

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ ДУГОРОЧНОГ КРЕДИ-

ТА 

 ОД КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД  

 

 Уговор о дугорочном кредиту потписан је 

између Општине Сурдулица и Комерцијалне банке 

АД Београд дана 17.10.2014. године под бројем 404-
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45/14-01 на износ од 70.000.000,00  динара, са грејс 

периодом од 6 месеци од датума пуштања кредита у 

промет ( 10.11.2014.године) са роком отплате од 2 

године где ће корисник кредита по истеку грејс пе-

риода враћати кредит у 18 једнаких месечних рата. 

Дугорочни кредит узет је за следеће намене: 

• Реконструкције и доградње Сурдуличког 

културног центра – 34.000.000,00 динара, 

• Реконструкцију и доградњу Месне 

канцеларије Власина Рид – 28.000.000,00 

динара, 

• Реконструкција задружног дома у селу 

Алакинце- 8.000.000,00 динара. 

Износ кредита: 584.905,27 евра  

 Каматна стопа 4,272 % 

Повучена средства  -  70.000.000,00 динара  

Издвојено из буџета општине  од 01.01.до 

31.12.2016. години 

  за отплату дуга = 43.979.844,06   динара 

ОТПЛАТА КАМАТЕ 

Издвојено из буџета општине од 01.01.2016. до 

31.12.2016. године 

 за отплату камате = 940.398,82  динара  

Кредит је у складу са потписаним уговором у пот-

пуности отплаћен. 

 

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ ДУГОРОЧНОГ КРЕДИ-

ТА ОД HIPO- ALPE-ADRIA –BANK БЕОГРАД 

Addiko Bank 

Уговор о дугорочном кредиту број L 3101/16, 

закључен је између Општине Сурдулица и Hipo - 

Alpe – Adria – Bank Београд, дана 07.04.2016. годи-

не на износ од 80.600.000,00 динара са грејс перио-

дом од 6 месеци са роком отплате од 3 године. Прва 

рата доспева за плаћање 30.09.2016. године а 

последња 30.09.2019. године  што представља датум 

доспећа кредита.  

  Средства  добијена од задуживања  у износу 

одобреном од стране Министарства финансије на-

мењена је за  финансирање капиталних 

инвестиционих расхода и то: 

1. Реконструкција пута у насељу Парапуде , 

Сурдулица, крак 1, 2 и крак 3-Врла – 

36.300.000,00 

2. Реконструкција некатегорисаних путева у 

селу Доњем Романовцу на КП 449 и 1113 – 

9.200.000,00, 

3. Реконструкција некатегорисаних путева у 

селу Загужању крак CD и крак QR – 

12.400.000,00, 

4. Изградња канализационе мреже у селу 

Алакинцу на КП 1677/2 и 685/3 – 

7.200.000,00, 

5. Изградња канализационе мреже у селу 

Загужању на КП 1406,1407 и 1408 – 

15.500.000,00 динара.                             

Износ кредита: 80.600.000,00 динара 

 Номинална каматна стопа 5.450 % 

Повучена средства  -  80.600.000,00 динара  

Издвојено из буџета општине  од 01.01.до 

31.12.2016. години 

  за отплату дуга = 6.716.666,67   динара 

ОТПЛАТА КАМАТЕ 

Издвојено из буџета општине од 01.01.2016. до 

31.12.2016. године 

 за отплату камате = 2.978.531,95  динара  

 

 

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ 
 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА  

У ПЕРИОДУ 

ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

 

Саставни део Завршног рачуна Општине 

Сурдулица за 2016. годину чини и Извештај о 

примљеним донацијама у периоду од 01.01.2016. 

године до 31.12.2016. године. Према Закону о бу-

џетском систему Донација је наменски бесповратан 

приход, који се остварује на основу писаног уговора 

између даваоца и примаоца донације. Општина 

Сурдулица кандидује пројекте по јавним позивима 

за доделу средстава од међународних донатора и на 

основу добијених пројеката потписује уговоре о 

реализацији истих.  Током 2016. године општина је 

остварила средства по основу донација за следеће 

пројекте: 

Пројекат Успостављање географског 

информационог система има за  Циљ: Допринос 

унапређењу локалног развоја коришћењем 

информационо-комуникационих алата и 

технологија- које су део савременог пословања и 

локалне самоуправе. ГИС је скуп база података, 

програма и хардвера који пружа нове могућности у 

манипулацијама просторним подацима, 

повезивањем графичких података о простору са 

табеларним подацима. На тај начин се постиже већа 

ефикасност у управљању просторним ресурсима и 

планирању будућих потреба заједнице. ГИС је 

инструмент високог квалитета који подржава 

процесс планирања и доношења одлука. 

Специфичан циљ: Побољшање квалитета 

рада општинских служби и валоризација локалних 

потенцијала увођењем ГИС-а.Обавеза општине 

Сурдулица, као локалне самоуправе, је да грађанима 
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и другим корисницима пружи квалитетене и 

ефикасне услуге уз примену савремених 

технологија. ГИС представља функционалну целину 

рачунарске опреме, програма и поступака који су 

повезани и дају могућност снимања, едитовања, 

управљања, руковања, анализа и приказивања 

података са просторном референцом, а у циљу 

решавања сложених проблема у планирању и 

управљању локалним економским развојем. У ГИС-

у се подаци, мапе, алфанумерички подаци чувају и 

складиште, у дигиталном облику. То даје могућност 

надлежним органима на локалном, регионалном и 

државном нивоу размене стандардизованих, 

компатибилних податка на најбржи могући начин, у 

дигиталној форми, путем интернета.  

 

 

Током 2016. године остварени су: 

 

У хиљадама 

ПОЧЕТНИ САЛДО..................................7.394 

ПРИХОДИ.................................................4.684 

- Средства из буџета општине.............1.271, 

- Средства из донација.........................3.413, 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ.........................11.311, 

- Расходи из буџета општине............1.268, 

- Расходи из донација.........................10.043. 

 

Укупни расходи из средстава донација  - 

10.043 ( у хиљадама) настали су на име  покрића 

стручних услуга укупно 738, за остале специјализо-

ване услуге – 3.320, на име набавке нематеријалне 

имовине – 3.377 и за набавку административне 

опреме 2.608. 

 

Пројекат „ Енергијом младости до креа-

тивне стварности“ се реализује у сарадњи са „ 

Групом за децу и младе- Индиго“, уз подршку У-

НИЦЕФ а све у циљу да се допринесе образовном и 

социјалном укључивању деце и младих путем пре-

венције раног напуштања школе и пружања подр-

шке у образовању и психо- физичком развоју.  

 

У хиљадама 

ПОЧЕТНИ САЛДО......................................344 

ПРИХОДИ....................................................102 

- Средства из буџета општине......................102, 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ..............................421, 

- Расходи из буџета општине................ 106, 

- Расходи из донација..............................315. 

 

За пројекат Техничка документација за ка-

нализациони систем у селу Јелашница остварено 

је 585.000 динара донаторских средстава, у буџет 

општине је извршен повраћај у износу од 345.000 

динара. Укупно утрошена средства у 2016. години 

износе 1.159.000 динара на име пројектног плани-

рања и осталих капиталних трансфера. Средства на 

почетку пословне 2016. године била су на распола-

гању у износу од 1.069.512,05 динара. 

           Општи циљ: Побољшање пословног 

окружења и допринос спремности општине 

Сурдулица за развој инфраструктурних пројеката 

кроз израду техничке документације-Пројекат 

доприноси унапређењу конкурентности руралног 

подручја општине Сурдулица. Изградњом објеката 

комуналне инфраструцтуре стварају се услови за 

социо-економски развој, развој презузетништва и 

унапређење пољопривредне производње. Пројекат 

директно доприноси заштити животне средине. 

 

         Посебан циљ: Стварање техничких услова за 

унапређење комуналне инфраструктуре-

Остварењем конкретног циља пројекта створиће 

услов за изградњу система канализације у селу 

Јелашница у општини Сурдулица. Становници овог 

села ће имати квалитетне услове за живот, 

могућност да унапређују своје економске 

делатности и остану на газдинствима. Грађани 

Сурдулице ће имати приступ квалитетним 

пољопривредним производима 

        Циљне групе: Становници села Јелашница 

(1091 по попису 2011) . Запослени у Општинској 

управи општине Сурдулица. Запослени у ЈП 

Водовод Сурдулица. 

За израду Техничке документације за ка-

нализациони систем у руралним областима на 

територији општине Сурдулица обезбеђено је 

1.069.000,00 динара средстава из донација што са 

средствима из 2015. године у износи 1.956.101,75 

динара чини укупно расположива средства. Утро-

шено је 2.119.000,00 динара док је у буџет општине 

извршен повраћај средстава после успешно заврше-

ног пројекта у износу од 693.000,00 динара. 

Општи циљ: Побољшање пословног 

окружења и допринос спремности општине 

Сурдулица за развој инфраструктурних пројеката 

кроз израду техничке документације-Пројекат 

доприноси унапређењу конкурентности руралног 

подручја општине Сурдулица. Изградњом објеката 

комуналне инфраструктуре стварају се услови за 

социо-економски развој, развој предузетништва и 

унапређење пољопривредне производње. Пројекат 

директно доприноси заштити животне средине. 

          Посебан циљ: Стварање техничких услова за 

унапређење комуналне инфраструктуре-

Остварењем конкретног циља пројекта створиће 

услов за изградњу система канализације у три села 
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општине Сурдулица. Становници руралног подручја 

ће имати квалитетне услове за живот, могућност да 

унапређују своје економске делатности и остану на 

газдинствима. Грађани Сурдулице ће имати приступ 

квалитетним пољопривредним производима. 

        Циљне групе: Становници села Сувојница, 

Дугојница и Биновце. Запослени у Општинској 

управи општине Сурдулица. Запослени у ЈП 

Водовод Сурдулица. 

Општина Сурдулица је током 2016. године 

учествовала у реализацији пројеката Израда Плана 

детаљне регулације Система за прикупљање, 

одвођење и пречишћавање отпадних вода на 

подручју Власине са циљем да се допринесе разво-

ју инфраструктуре и повећају инвестиције на 

подручју Власине.  

 

ПОЧЕТНИ САЛДО....................................902 

ПРИХОДИ................................................1.642 

- Средства из буџета општине...................714, 

- Средства од донација...............................927, 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ..........................1.841, 

- Расходи из буџета општине.................401, 

- Расходи из донација...........................1.440. 

 

Пројекат „Подршка механизму за Родну 

радвноправност у реализацији Активности из ГЕ 

ЛЕАПА“-Једнаке могућности, реализује општина 

Сурдулица а финансира се од стране Европског 

прогреса. Сврха пројекта је да код жена створи 

осећај да су важан чинилац заједнице и да својим 

укључивањем у друштвене токове могу утицати на 

доношење одлука које су битне за њих и њихове 

породице.  

Општи циљ: Допринос укључивању жена у 

друштвене и економске активности 

Посебни циљ: Оснаживање жена у сеоском 

подручју о њиховој улози у друштвеном животу и 

могућностима за унапређење положаја у заједници 

у општини Сурдулица  

Приходи у периоду од 01.01.2016. године до 

31.12.2016. године износе …….368.850,50 

РСДРасходи у периоду од 01.01.2016. године до 

31.12.2016. године износе...........0,00 РСД 

Пројекат “Не бацајте отпад”, реализовала 

је општина Сурдулица са општином Владичин Хан 

као ко-апликантом,ЈП „Водовод“-ом као повезаним 

лицем и општином Старо Нагоричане као 

сарадником на пројекту. Период реализације 

пројекта од 03.02.2014. године до 02.02.2015. 

године. Током 2016. године средства су добијена од 

донатора и враћена на рачун општине Сурдулица с 

обзиром да је општина морала за успешну реализа-

цију пројекта да суфинансира средства која јој се 

после успешне контроле од стране донатора враћа-

ју.  

Остварени резултати: 

1. Завршене припремне активности у циљу 

успешне имплементације пројектних 

активности; 

2. Емпиријски утврђена ситуација о навикама и 

знању грађана по питању управљања 

чврстим отпадом у општинама Сурдулица и 

Владичин Хан; 

3. Процењени резултати пројекта спровођењем 

истраживања на крају имплементације 

пројекта; 

4. Припремљена и усвојена Стратегија о 

управљању чврстим отпадом у општини 

Сурдулица; 

5. Набављена опрема за управљање чврстим 

отпадом у ЈП-у „Водовод“ и обучени 

запослени за коришћење исте; 

6. Побољшани услови за заштиту животне 

средине у општини Сурдулица 

ремедијацијом 9 (од 9) дивљих депонија; 

7. 90 ученика основних школа из општина 

Сурдулица, Владичин Хан и Старо 

Нагоричане (30 из сваке општине) 

побољшало своје знање по питању 

управљања чврстим отпадом и усвојило нови 

приступ. 

8. Креиран План о управљању чврстим отпадом 

у општини Владичин Хан на основу 

спроведеног истраживања и стечене праксе; 

9. Повећана јавна свест о управљању чврстим 

отпадом у општинама Сурдулица, Владичин 

Хан и Старо Нагоричане; 

10. Усвојен нови приступ ка управљању чврстим 

отпадом и заштити животне средине 

Пројекат““Обнова школе у селу Сувојница 

општина Сурдулица”  финансира се од стране 

Европског Прогреса.  

Општи циљ: Допринос социо-економском 

развоју и унапређењу едукативне и друштвене 

инфраструстуре у руралном подручју општине 

Сурдулица 

           Посебни циљеви: Стварање адекватних 

услова за школовање деце, друштвене активности 

руралног становништва и унапређење процедура 

доброг управљања у општини Сурдулица 

          Циљне групе: Деца – школског и 

предшколског узраста из села Сувојница и 

Дугојница. Родитељи. Запослени у школи и вртићу 

у Сувојници. Матична школа “Вук Караџић” у 

Сурдулици. Предшколса установа Наша радост. 

Грађани села Сувојница и Дугојница. Грађани 

општине Сурдулица. Локална заједница.  
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Реконструкција школе обухвата: преправку 

крова, лимарски радови, столарски радови, 

подополагачки радови, молерофарбарски радови и 

фасадерски радови – у складу са техничком 

документацијом и предмером и предрачуном.  

Реализацијом пројекта се постиже уштеда 

енергије, смањење шттних гасова и пројекат 

промовише функционално коришћење 

материјалних ресурса – објакат ће се користити за 

наставу, предшколске активности, ваннаставне 

активности И друштвени живот локалне заједнице. 

Приходи у периоду од 01.01.2016. године до 

31.12.2016. године износе 

…......................................................................................

...........................................…..8.684.691,12 динара. 

Расходи у периоду од 01.01.2016. године до 

31.12.2016. године износе............13.000,00 динара. 

Средства на Пројекту „ Заштита културне 

баштине“ трансферисана су са подрачуна пројекта 

на рачун буџета општине због завршетка пројектних 

активности у укупном износу од 5.874.158,13 дина-

ра. Циљ реализације пројектних активности је  под-

стицање развоја културе, очување културне башти-

не Србије – Бугарске, ревитализација и развој баш-

тине региона и унапређење културних садржаја.  

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ 

 

 

ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ  

ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И  

ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 

01.01.2016.-31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

 

 Приликом израде Завршног рачуна буџета 

општине Сурдулица за 2016. годину, а све у складу 

са Правилником о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника бу-

џетских средстава,уочена су одступања код буџет-

ског корисника ЈП „ Дирекција за грађевинско зем-

љиште и путеве“.  

 

ЈП „ Дирекција за грађевинско земљиште и путе-

ве“ 

 

Економск

а 

класифик

ација 

Пренето из 

буџета 

Исказано 

у обрасцу 

бр.5 

Разлика 

421 20.522 19.364 -1.158 

465 955 889 -66 

482 6.451 6.469 +18 

  

 На економским класификацијама 421 – Ста-

лни трошкови и 465 – Остале донације, дотације и 

трансфери, средства нису реализована за намене за 

које су пренета, иста су остала на жиро рачуну на 

крају године у укупном износу од 1.224 хиљада ди-

нара. Средства нису враћена на рачун буџета с 

обзиром да је јавно предузеће престало са радом 

01.12.2016. године због поступка ликвидације а све 

у складу са Законом о буџетском систему. 

 На економској класификацији 482 – Порези, 

обавезне таксе и казне средства су утрошена у ве-

ћем износу од 17.789,57 динара због принудне 

наплате.  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
 PREDMET: MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA  
Pravni osnov  
Na osnovu člana 92. st. 2. i 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010 i 
101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016), kao ovlašćeno revizorsko preduzeće angažovani smo da izvršimo reviz-
iju konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa i poslovnih knjiga Opštine Surdulica sa stanjem na dan 
31. decembra 2016. godine.  
Predmet revizije  
Predmet revizije obuhvataju: Izveštaj o finansijskom položaju Opštine Surdulica - Bilans stanja – Obrazac 1), 
Izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (Bilans prihoda i rashoda – Obrazac 2), Izveštaj o kapitalnim izdacima i 
primanjima (Obrazac 3), Izveštaj o novčanim tokovima (Obrazac 4), Izveštaj o izvršenju budžeta (Obrazac 5), kao 
i pregled značajnih računo-vodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje, na dan 31. decembra 2016. 
godine.  
Dokumentaciona osnova finansijskih izveštaja  
Finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije sastavljeni su u formi propisanoj Pravilnikom o načinu pripreme, 
sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizac ija 
obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 51/2007 i 14/2008) i u skladu sa članom 5. Uredbe o 
budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/2003 i 12/2006) po gotovinskoj osnovi, kao i drugim 
finansijskim propisima koji se primenjuju na poslovanje budžetskih 

Obim obavljanja revizije  



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1253 

 

 

Međunarodni standardi revizije nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na 
način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne 
pogrešne iskaze.  
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim 
u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizor-skom prosuđivanju, uključujući i procenu 
rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iska-za u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne 
radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito 
prikazivanje finansijskih iz-veštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne radi izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe 
uključuje i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih pro-cena 
rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  
Najdublji zahvat revizije je obavljen kod ostvarenih tekućih prihoda i primanja, kao i izvršenih rashoda i izdataka, 
imovine u stalnim sredstvima, potraživanja i obaveze budžeta, pri čemu je pristup revizora bio usmeren na post-
ojanje sredstava, nenaplaćenih i naplaćenih potraživanja, kao i neplaćenih i plaćenih rashoda i izdataka. To je 
detaljno objašnjeno u napomenama uz finansijske izveštaje i u Izveštaju o reviziji.  
Odgovornost rukovodstva za sastavljanje finansijskih izveštaja  
Rukovodstvo Opštine Surdulica je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Pravilnikom o načinu pri-
preme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organ-
izacija obaveznog socijalnog osiguranja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u 
pripremi fi-nansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminal-ne 
radnje ili greške.  
Odgovornost revizora  
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije tih izveštaja u 
skladu sa međunarodnim standardima revizije.  
Pored odgovornosti da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima (završnom računu budžeta sa projektima) 
Opštine Surdulica, naša odgovornost uključuje i izražavanje mišljenja o preduzetim aktivnostima u iskazivanju 
transakcija i informacija koje su obelodanjene u finansijskim izveštajima, po svim materijalno značajnim aspek-
tima, u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Surdulica za 2016 godinu, kao i propisima Republike Srbije. 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg 
revizijskog mišljenja.  
MIŠLJENJE  
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pi-
tanjima, finansijski položaj Opštine Surdulica na dan 31. decembra 2016 godine, kao i rezultate njegovog 
poslovanja, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa 
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.  
SKRETANJE PAŽNJE  
Ne izražavajući rezerve u odnosu na već dato Mišljenje skrećemo pažnju na sledeće:  
1. Revizorski tim je utvrdio da Opština Surdulica nije uspostavila funkciju interne revizije u skladu sa čl. 80. i 81. 
Zakona o budžetskom sistemu („Sl. Glasnik RS“ br. 54/2009, ...142/2014,99/2016), na osnovu čega je revizorski 
tim identifikovao rizik na području provere primena procedura koje definišu tok dokumentacije i informacija i f i-
nansijskih sredstava, kao i poslovanje u skladu sa datim okolnostima. Revizorski tim je kao dugoročni cilj post-
avio: uvođenje operativne funkcije interne revizije kroz kratkoročne programe i aktivnosti.  

2. Opština Surdulica je na kontu 11900- Domaće akcije i ostali kapital iskazala iznos od 98.089 hiljada dinara, 
međutim procena vrednosti imovine, obaveza i kapitala kod korisnika javnih sredstava čiji je osnivač Opština Sur-
dulica nije vršena, tako da je iskazan nerealno nizak iznos vrednosti osnivačkog kapitala. Revizorski tim je kao 
dugoročni cilj postavio: procena vrednosti imovine, obaveza i kapitala kod subjekata čiji je opština Surdulica 
osnivač i upis kapitala u poslovnim knjigama Opštine Surdulica.  
U Nišu, 29.05.2017. godine  Ovlašćeni revizor  
                                                                            Slađana Veličković, dipl.ek  
 
 

 

 

349. 

На основу члан 32. става 1. тачке 6. члан 53. 

и члана 59. става 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закони, и бр. 

101/16), члан 6. и члан 1. Закон о запосленима о 

аутономним покраинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гл.РС“ бр. 21/2016), члан 36. става 

1. тачка 7. Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 25/08 и 16/1), 

Скупштина општине Сурдулица на седници 
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одржаној 07.06.2017.год., донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОРГАНОЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се надлежност, 

унутрашња организација, начин руковођења, односи 

са другим органима, средства за рад и друга питања 

од значаја за рад и организацију Општинске управе 

општине Сурдулица (у даљем тексту: Општинска 

управа). 

 

Члан 2. 

 Општинска управа је орган Општине. 

 Општинска управа образује се као 

јединствени орган. 

 

Члан 3. 

 Општинска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина општине, председник 

Општине и Општинског већа; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине 

општине, председника Општине и 

Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену 

о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација и управним 

стварима из надлежности Општине; 

4) обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих 

аката Скупштине општине и то: 

- налаже решењем извршење мера и радњи у 

одређеном року: изриче мандатну казну; 

- подноси пријаву надлежном органу за учињено 

кривично дело или привредни преступ и подноси 

захтев за покретање прекршајног поступка; издаје 

привремено наређење, односно забарану; 

- обавештава други орган, ако постоје разлози, за 

предузимање мера за који је тај орган надлежан; 

- предузима и друге мере за које је овлашћена 

законом, прописом или општим актом; 

5) извршава законе и друге прописе чије је 

извршење поверено Општини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди 

Скупштина  општине, председник општине 

и Општинско веће; 

7) доставља извештај о свом раду, председнику 

Општине, Општинском већу и Скупштини 

општине, о обављању послова из 

надлежности Општине и поверених послова 

и то најмање једном годишње. 

 

Члан 4. 

 Општинска управа обавља послове на основу 

и у оквиру Устава, Закона, Статута општине и 

других аката Општине. 

 

Члан 5. 

 Рад Општинске управе  је доступан јавности, 

подложан критици и јавној контроли грађана на 

начин утврђен Законом, Статутом општине и овом 

Одлуком. 

 

Члан 6. 

 Запослени у Општинској управи дужни су да 

своје послове обављају стручно и у складу са 

Законом, неруководећи се при том својим 

политичким убеђењима, нити у обављању послова 

могу изражавати и засупати. 

Члан 7. 

 Средства за финансирање послова 

Општинске управе обезбеђују се у буџету општине 

Сурдулица. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 

 

Члан 8. 

 У оквиру Општинске управе образују се 

основне образовне јединице за вршење међусобно 

повезаних управних, стручних и сродних послова из 

одређене области, као Одељења. 

 Ради обједињавања истих или сличних 

послова који су међусобно сродни, успешнијег 

извршавања послова, пуне упослености и 

одговорности радника у оквиру основних 

организационих јединица могу се образовати и 

унутрашње органзационе јединице као одсек, 

служба и стручне службе. 

 

Члан 9. 

 У Општинској управи образују се следећа 

Одељења: 

– Одељење за општу управу и јавне службе, 

– Одељење за финансије и привреду, и 

– Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, 

грађевинске и имовинско правне послове. 

 У Општинској управи образују се следеће 

службе. 

– Служба за скупштинске послове, 

– Служба локалне пореске администрације, 

– Служба за обједињену процедуру, 

– Служба за инвестиције и комуналне делатности, 

– Служба за пружање услуга грађанима-
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Општински услужни центар и 

– Кабинет председника. 

 

Члан 10. 

 Одељење за општу управу и јавне службе, 

врши послове који се односе на: унапређење и 

организацију рада Општинске управе и примену 

Закона о општем управном поступку и других 

прописа у Општинској управи, избор одборника за 

Скупштину; стручне и административне послове за 

потребе Републичке изборне комисије у поступку 

одржавања избора, вођења бирачког списка; 

предлаже распоред и уређивање бирачког места  за 

локалне и парламентарне изборе; спровођење 

референдума; обавештавање грађана о остваривању 

њихових права у Општинској управи, послови 

пријемне канцеларије, писарнице и архиве, оверу 

преписа, рукописа и потписа; издавање радних 

књижица и вођење регистра о радним књижицама, 

надзор над радом месних канцеларија, вођења 

матичних књига; води поступак и одлучује у 

управним стварима из области личног статуса 

грађана, промену личног имена, исправке у 

матичним књигама, накнадни уписи у матичне 

књиге; решавање у управним стварима ако 

прописима није одређено који је орган управе 

стварно надлежан за решавање у одређеној управној 

ствари, а то не може да се утврди ни по природи 

ствари, издавање чуверења о чињеницама о којима 

Општинска управа и други органи не воде службену 

евиденцију;  остваривање одређених права грађана 

на привременом раду у иностранству; израда нацрта 

одлуке из надлежности одељења; послови око 

функционисања мировних већа; послови у вези 

употребе грба и заставе; стручне и административне 

послове за потребе Општинског већа; врши послове 

који се односе на вођење персоналне евиденције у 

вези са радним односима; коришћење 

биротехничких и других средстава и опреме, 

коришћење-одржавање зграда и службених 

просторија, физичко обезбеђење зграде Општине, 

обезбеђење превоза моторним возилима, обезбеђење 

грејања у пословним просторијама, послови 

текућих и инвестиционог одржђавања објекта, 

послове одржавање материјала, послови економата 

и сл. 

 Одељење врши послове који се односе на 

задовољавање одређених потреба грађана у области 

основног и средњег образовања грађана, примарне 

здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене 

бриге о деци, култури, физичкој култури, 

информисању и остваривању надзора над 

законитошћу рада установа из области комуналних 

делатности чији је оснивач Општина; утврђивање 

подручја основних школа; именовање комисије за 

упис ученика у први разред основне школе; прати 

обухват уписа деце основним образовањем и 

похађањем школе; разврставање деце ометене у 

развоју; вођење евиденције неписмених лица и лица 

без потпуног основног образовања;  обезбеђење 

средстава чза превоз ученика и просветних радника; 

обезбеђивање средстава за стручно усавршавање 

наставника, стручних сарадника и васпитача; 

материјалне трошкове и друге обавезе основних и 

средњих школа; додељивање награда и признања у 

области образовања, стипендирање ученика и 

финансирање посебно обдарених ученика; обрађује 

документацију за смештај ученика и студената у 

домовића, ученичке и студенске стипендије и 

кредите; води евиденцију  о функционисању 

школских одбора и припрема решења о формирању 

школских одбора и доставља Скупштини и 

надлежном Министарству информације о школском 

одбору; обавља и друге послове из области 

образовања као и послове просветне инспекције 

односно надзора над законитости рада школа, као и 

послове управљања људским ресурсима. 

 Обавља послове народне одбране (израда 

планова и др.) и цивилне заштите. 

 У области културе, врши послове који се 

односе на евиденцију и заштиту значајних 

културних добара и добара који уживају предходну 

односно посебну заштиту; послове за библиотечку 

делатност; уметничко стваралаштво, обезбђивање 

услова за рад установа и самосталних уметника; 

води евиденцију о културно-уметничким 

манифестацијама на територији Општине; обавља 

послове међународне културне сарадње и послове 

са другим општинама из ове области; врши послове 

око оснивања нових установа из области културе и 

уметничких стваралаштва и остварује надзор над 

радом установа чији је оснивач Општина. 

 Врши послове који се односе на подизање и 

одржавање споменика и спомен обележја као и 

послове у вези додељивања награда и признања која 

додељује Скупштина општина. 

 Врши послове међусобне сарадње 

Скупштине општине и њених органа. 

 У области физичке културе врши послове 

који се односе на остваривање програма физичке 

културе и спорта од значаја за општину; врши 

надзор над радом спортских организација и клубова, 

предлаже средства за изградњу коришћење и 

одржавање спортских објеката у којима се остварују 

потребе грађана у области спорта, стара се о 

организацији и предлаже средства за општинска и 

међуопштинска школска спортска такмичења, 

средства за финансирање делатности организација у 

области спорта чији је оснивач општина и других 

организација којима се доприноси омасовљавање 



1256-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

физичке културе грађана, планира средства за 

организацију и одржавање и манифестација од 

значаја за општину, организује додељивање награда 

и признања у области физичке културе, као и 

стручне послове у вези оснивања нових спортских 

организација на територији општине. 

 У области друштвене бриге о младима 

обавља послове који се односе на праћење 

друштвеног положаја омладине и врши стручни 

надзор над организацијама које окупљају омладину. 

 У области информисања врши стручне и 

организационе послове за Скупштину, председника 

Општине, Општинско веће и Општинску управу 

који се односе на јавност рада тих органа, 

информисање одборника Скупштине; обезбеђивање 

услова за рад акредитованих новинара у 

Скупштини; информативно-пропагандну активност, 

обавља стручне послове у огласти информисања. 

 У области здравства врши послове који се 

односе на функционисање здравствене делатности у 

складу са законом, затим послове око именовања 

управљања у здравственим установама чији је 

оснивач Скупштина општине, затим послове чза 

одређивања времена и узрока смрти ван здравствене 

установе и издавање потврда о смрти. 

 У области социјалне заштите обавља послове 

око оснивања и рада установа социјалне заштите на 

територији општине, чији је оснивач Скупштина 

општине и послове везане за избор директора и 

именовање директора и органа управљања у тим 

установама; прати стање у области социјалне 

заштите у складу са законом и одлукама Скупштине 

општине. 

 У области друштвене бриге о деци врши 

послове који се односе на организовање и 

функционисање предшколског васпитања и боравак 

деце у прешколским установама, образовање и 

превентивну заштиту деце предшколског узраста; 

регресирање трошкова у предшколским установама; 

мрежу предшколских установа; испуњеност услова 

за оснивање и рад установе за децу; критеријума за 

пријем деце у предшколску установу, цене услуга у 

предшколским установама; обавља послове у вези 

именовања и разрешења директора и органа 

управљања у предшколским установам. 

 У области борачко-инвалидске заштите врши 

послове који се односе на признавање права из 

области борачко-инвалидске заштите и заштите 

цивилних инвалида рада. 

 Врши послове у вези са збрињавање избеглих 

и расељених лица на територији општине. 

  Врши послове у вези сарадње општине са 

другим општинама и удруживања општина, као и 

послове сарадње са невладиним и хуманитарним 

организацијама. 

 Ради на доношењу решења о праву на 

додатак за децу, о праву на родитељски додатак, о 

праву о накнади зараде за време породиљског 

одсуства. 

 Одељење обавља и послове државне управе 

које Република повери општини у области личних 

стања грађана, просветне инспекције, образовању, 

културе, физичке културе, спорта и омладине, 

здравства, социјалне заштите, друштвене бриге о 

деци и борачко-инвалидске заштите. 

 

Члан 11. 

 Одељење за финансије и привреду, 

координира поступак израде буџета, издаје упутства 

за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење 

буџета по поступку и на начин уређен Законом о 

буџетском систему. 

 Прати извршење буџета, и најмање два пута 

годишње информише о томе извршне органе. 

 Контролише план извршења буџета, врши 

промену апропријацију у складу са Законом о 

буџетском систему, контролише преузете обавезе, 

прати примања и издатке буџета, даје препоруке 

корисницима буџетских средстава. Месечно 

информише председника општине о планираним и 

оствареним примањима и издацима буџета. 

 Пројектује и прати приливе на 

консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање 

расхода и дефинише тромесечно, месечне и дневне 

потребе преузетих обавеза и плаћања. Управља 

готовинским средствима на консолидованом рачуну 

трезора, контролише расходе, управља дугом. 

 Обавља рачуноводствене послове, врши 

плаћања, води главу књигу трезора и одабране 

помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и 

припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета, 

организује систем интерне контроле, кобавља 

послове локалне инспекцијске и ревизионе контроле 

над директним и индиректним корисницима у 

буџету. Спроводи поступак јавне набавке за 

Скупштину и њене органе и води прописану 

евиденцију о јавним набавкама. 

 Обавља рачуноводствене послове за 

Општинску управу, месне заједнице, фондове и 

друге субјекте када му је то посебном Одлуком 

поверено. 

 Врши управне и стручне послове из области 

привреде. 

 Даје пројекције будућих кретања и учествује 

у изради стратегије укупног привредног развоја 

општине. 

 Решава по захтевима из области привреде и 

предузетништва који се односе на  задовољавање 

одређених потреба грађана у области занатства, 

угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и 
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других привредних делатности од интереса за 

општину. 

 Носилац је израде предлога пројеката и 

програма у области привреде и пољопривреде, 

посебно израде пољопривредне основе и годишњих 

програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земишта, општих и оперативних 

планова одбране од поплаве и леда, пројекта из 

области јавних радова и слично. 

 Пружа стручну помоћ правним лицима и 

предузетницима при регистрацији привредних 

друштва и предузетничких радњи код АПР-а, 

дневно ажурира базу података привредних субјеката 

и израђује извештаје о привредним активностима од 

значаја за општину. 

 Решава по захтевима за промену намене 

пољопривредног земљишта. 

 Утврђује водопривредне услове, издаје 

водопривредне сагласности и водопривредне 

дозволе за објекте и радове у складу са 

овлашћењима општине. 

 Обавља стручне и административне послове 

у реализацији поверених послова за потребе 

фондова за развој Републике као и Републичке 

агенције за развој. 

 Служба локалне пореске администрације 

врши утврђивање, наплату и контролу локалних 

јавних прихода и стара се о правима и обавезама 

пореских обвезника а нарочито: води регистар 

обвезника изворних прихода општина и врши 

утврђивање изворних прихода решењем за која није 

прописано да их утврђује сам порески обвезник у 

складу са Законом. 

 Врши канцеларијску и теренску контролу 

ради провере и утврђивања законитовсти и 

правилности испуњавања пореске обавезе. Врши 

обезвеђивање наплате локалних јавних прихода, 

редовну и принудну наплату локалних јавних 

прихода, води првостепени управни поступак 

против управних аката донетих у пореском 

поступку, примењује јединствени информациони 

систем и води пореско књиговодство за локалне и 

јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ 

обвезницима по основу локалних јавних прихода. 

Врши издавања уверења и потврда о чињеницама о 

којима води службене евиденције. 

 Врши послове државне управе на уређењу 

пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и 

животињског света, водопривреде, индустрије, 

занатство, приватних предузетништва, трговине, 

туризма и другим областима које република повери 

општини. 

 

Члан 12. 

 Одељење за урбанизам, стамбено-

комуналне, грађевинске и имовинско правне 

послове: 

 Врши управне и друге послове у 

непосредном спровођењу закона и других прописа 

чије је непосредно спровођење поверено Општини у 

области урбанизма, имовинско-правних односа, 

комунално-стамбеној области и области заштите 

животне средине. 

  Учествује у изради програма за израду 

просторно плана Општине, врши јавно оглашавање 

ради уступања израде планских докумената, стара 

се о  излагању планских докумената на јавни увид, 

обезбеђује постојеће копије топографског и 

катастарског плана, односно дигиталне записе, 

односно катастар подземних и надземних вода, 

обезбеђује ажурирање катастарстких података, 

прикупља податке за потребе израде програма за 

израду плана, припрема паредлоге одлука о изради 

урбанистичког плана, издаје изводе из 

урабанистичких планова, организује јавну 

презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да 

је урбанистички пројекат израђен у складу са 

урбанистичким планом, прибавља сагласности које 

су посебним законима прописане као услов за 

издавања одобрења за изградњу, прибављас услове 

за прикључење на саобраћајну и комуналну 

инфраструктуру и друге прописане услове, решава 

пријаве објеката чије је грађење односно 

реконструкција завршена без грађевинске дозволе, 

издаје одобрења за изградњу, издаје употребне 

дозволе за објекате за које је надлежна општина, 

врши технички преглед објеката, доноси решења о 

рушењу објеката по захтеву странке. 

 Предлаже нацрте акта које доноси 

Скупштина општине, председник Општине и 

Општинско веће из ове области. 

 Н епосредно спроводи  прописе Општине у 

овим областима. 

 Врши послове који се односе на уређење, 

развој и обављање комуналних делатности и стара 

се о обезбеђивању услова за трајно обављање 

комуналних делатности. 

 Прати остваривање програма уређивање 

грађевинског земљишта. 

 Спроводи поступак исељења бесправно 

усељених лица у станове и заједничке просторије у 

складу са законом, као и друге послове поверене 

законом у стамбеној области. 

 Обезбеђује услове за спровођење заштите и 

унапређење животне средине за обављање 

одређених делатности у складу са законом. 

 Врши послове који се односе на заштиту, 

очување и евиденцију непокретности општине, 

управљање, корипћења и располагања 

непокретностима општине, спроводи поступак 
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експропријације, комасације, враћања земљишта, 

промет земљишта и зграда, обавља послове везане 

за одржавање и коришћење локалних и 

некатегорисаних путева, улица и других јавних 

објеката од значаја за општину у делу који ниоје 

поверен другим јавних предузећима, ван линиски 

превоз путника, и такси превоз као и друге послове 

у складу са законом, Статутом општине и одлукама 

Скупштине. 

 Врши послове инспекцијског надзора у 

области изградње, послове инспекцијског надзора у 

области комуналне делатности, послове 

инспекцијског надзора у области заштите животне 

средине, и послове инспекцијског надзора у области 

друмског саобраћаја. 

 Врши управно-правне послове у вези 

инспекцијског надзора из области из става 1. овог 

члана, спроводи извршење извршних решења и 

друге послове у складу са законом, статутом и 

одлукама Општине. 

 Служба за обједињену процедуру, Обавља 

послове обједињене процедуре издавања 

грађевинске и употребне дозволе, обавља послове 

руководиоца у обједињеној процедури и одговоран 

је за ефикасно спровођење обједињене процедуре, 

израђује решења о грађевинској дозволи за 

изградњу, доградњу, надградњу објеката, потврђују 

техничку документацију, израђује решења о 

употребној дозволи објеката, издаје решења о 

одобравању радова на реконструкцији објеката, 

инвестиционом одржавању објеката, санацији и 

уклањању препрека за особе са инвалидитетом, 

адаптацији објеката и промени намене објеката, а 

све у складу са чл. 145. Закона о планирању и 

изградњи. 

 Проверава испуњеност формалних услова за 

поступање по захтеву за издавање локацијских 

услова, грађевинске дозволе, привремене 

грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 

радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 

завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве 

завршетка израде темеља, вршење контроле 

усклађености података наведених у изводу из 

пројекта за грађевинску дозволу са издатим 

локацијским условима; контролише усклађеност 

идејног решења са законом, правилницима и 

планским документом; врши контролу усклађености 

идејног пројекта са законом, правилником, 

планским документом и локацијским условима 

уколико су издати; израђује нацрте локацијских 

услова, контролише поднету документацију уз 

захтев за измену решења о грађевинској дозволи и 

измену локацијских услова; контролише техничке 

документације поднете уз захтев за издавање 

привремене грађевинске дозволе; учетвује у изради 

анализа, информација и извештаја из свог делокруга 

рада; прибавља препис листа непокретности и 

копије плана од надлежне службе РГЗ, услове за 

пројектовање и прикључење од имаоца јавних 

овлашћења, податке о висини доприноса за уређење 

грађевинског земљишта и неопходну документацију 

по службеној дужности; контролише усклађеност 

изграђених темеља са издатом грађевинском 

дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о 

завршетку израде темеља, прибавља податке о 

висини доприноса за уређење грађевинског 

земљишта; остварује сарадњу са јавним 

предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења; 

контролише Идејно решење код потврђивања 

Урбанистичког пројекта, идентификације 

катастарских парцела и обухвата граница истих на 

основу података из катастарских и других планова; 

учествује у поступку потврђивања урбанистичких 

пројеката; контролише усклађеност са законом, 

планом и подзаконским актима и потврђује пројекте 

парцелације и препарцелације; издаје уверење да се 

катастарска парцела налази или не налази у 

границама грађевинског реона. 

 Покреће поступак озакоњења по службеној 

дужности обавештава странке о документацији 

неопходној за спровођење поступка озакоњења, 

прибавља сагласности за озакоњење објекта од 

управљача јавног добра, односно организације 

надлежне за заштиту природних, односно културних 

добара, као и од других институција чија сагласност 

је неопходна за окончање поступка озакоњења; 

спроводи поступак озакоњења у складу са законом, 

издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 

обавештења надлежним органима о поднетим 

захтевима; води ажурну евиденцију о кретању 

предмета од подношења захтева до архивирања; 

доставља правоснажна решења о озакоњењу 

Републичком геодетском заводу - служби за катастар 

непокретности и грађевинској инспекцији; води 

првостепени управни поступак; контролише да ли 

су решени  имовинско-правних односи; израђује 

нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 

закључака које доноси у току поступка озакоњења; 

припрема извештаје о броју поднетих и решених 

предмета као и извештаје везане за озакоњење 

објеката; израђује потребне информације, анализе и 

извештаје; објављује списак донетих решења на 

интернет страници надлежног органа. 

 Проверава испуњеност формалних услова за 

поступање по захтеву за издавање локацијских 

услова, грађевинске дозволе, привремене 

грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 

радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 

завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве 

завршетка израде темеља,  израђивање нацрта 
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грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 

радова и употребне дозволе; учествује у изради 

анализа, информација и извештаја из свог делокруга 

рада, проверава испуњеност имовинско-правних 

услова за издавање грађевинске дозволе; објављује 

на интернет страни надлежног органа закључке о 

одбацивању захтева; води првостепени управни 

поступак, прослеђује потврде Комисије за технички 

преглед објекта о пуштању објекта у пробни рад 

грађевинској инспекцији; издаје уверења о старости 

објеката и уверења о етажирању посебних делова 

објеката, потврде да је издата грађевинска и 

употребна дозвола за објекат, ставља клаузулу 

правоснажности, прослеђује Пројекат за извођење и 

Главни пројекат заштите од пожара на сагласност 

МУП-у, сектору противпожарне заштите; прибавља 

податке о висини доприноса за уређење 

грађевинског земљишта,  иницира подношење 

пријаве за привредни преступ, односно прекршајне 

пријаве, против  имаоца јавних овлашћења и 

одговорног лица имаоца јавних овлашћења и 

предузима друге неопходне радње за несметано и 

правилно функционисање Регистра; води 

првостепени управни поступак, доставља 

правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ 

Служби за катастар непокретности; издаје потврде и 

уверења  на захтев старнке; припрема предлог 

одлука из области урабнизма и усаглашава са 

законима, израђује потврду о пријави радова 

инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; 

обавештава инвеститора уколико нису испуњени 

законски услови за подношење пријаве радова. 

 Спроводи поступк озакоњења, прибавља 

сагласности за озакоњење објекта од управљача 

јавног добра, односно организације надлежне за 

заштиту природних, односно културних добара, као 

и од других институција чија сагласност је 

неопходна за окончање поступка озакоњења; 

спроводи поступак озакоњења у складу са законом, 

издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 

обавештења надлежним органима о поднетим 

захтевима; води ажурну евиденцију о кретању 

предмета од подношења захтева до архивирања; 

доставља правоснажна решења о озакоњењу 

Републичком геодетском заводу - служби за катастар 

непокретности и грађевинској инспекцији; води 

првостепени управни поступак; контролише да ли 

су решени  имовинско-правних односи; израђује 

нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 

закључака које доноси у току поступка озакоњења; 

припрема извештаје о броју поднетих и решених 

предмета као и извештаје везане за озакоњење 

објеката; израђује потребне информације, анализе и 

извештаје; објављује списак донетих решења на 

интернет страници надлежног органа. 

  Обавља послове обједињене процедуре 

издавања грађевинске и употребне дозволе. Обавља 

послове регистратора обједињене процедуре 

(електронска база података) која база садржи 

податке о сваком појединачном предмету, акту 

надлежног органа, податке о документацији која је 

прибављена и приложена у поступку обједињене 

процедуре, која је јавно доступна. Води Регистар 

обједињених процедура, омогућава доступности 

података о току сваког појединачног предмета, 

објављивање локацијских услова, грађевинске и 

употребне дозволе, као и решења у електронском 

облику путем интернета; омогућава Централној 

евиденцији преузимање података, аката и 

документације садржане у Регистру;  иницира 

подношење пријаве за привредни преступ, односно 

прекршајне пријаве, против  имаоца јавних 

овлашћења и одговорног лица имаоца јавних 

овлашћења и предузима друге неопходне радње за 

несметано и правилно функционисање Регистра; 

 Израђује решења о грађевинској дозволи за 

изградњу, доградњу, надградњу објеката, потврђују 

техничку документацију, израђује решења о 

употребној дозволи објеката, издаје решења о 

одобравању радова на реконструкцији објеката, 

инвестиционом одржавању објеката, санацији и 

уклањању препрека за особе са инвалидитетом, 

адаптацији објеката и промени наменне објеката, а 

све у складу са чл.145. Закона о планирању и 

изградњи 

Издаје уверења о степену изграђености 

објекта, обрађује и доставља жалбе другостепеном 

органу и израђује нацрте закључака у области 

управног поступка.У поступку легализације по 

извршеном увиду на лице места сачињавају 

записник ради утврђивања испуњености услова за 

легализацију, припремају обавештење о 

испуњености услова у вези пријаве објекта у 

поступку легализације, израђују решења о 

грађевинској дозволи у поступику легализације, 

воде поступак и израђује решења о грађевинској и 

употребној дозволи у поступку легализације и у 

случају да непостоји могућност за легализацију 

доносе решења о одбијању захтева за легализацију. 

Припремају и достављају месечни и годишњи 

извештај републичком заводу за статистику.   

 Спроводи поступк озакоњења, прибавља 

сагласности за озакоњење објекта од управљача 

јавног добра, односно организације надлежне за 

заштиту природних, односно културних добара, као 

и од других институција чија сагласност је 

неопходна за окончање поступка озакоњења; 

спроводи поступак озакоњења у складу са законом, 

издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 

обавештења надлежним органима о поднетим 
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захтевима; води ажурну евиденцију о кретању 

предмета од подношења захтева до архивирања; 

доставља правоснажна решења о озакоњењу 

Републичком геодетском заводу - служби за катастар 

непокретности и грађевинској инспекцији; води 

првостепени управни поступак; контролише да ли 

су решени  имовинско-правних односи; израђује 

нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 

закључака које доноси у току поступка озакоњења; 

припрема извештаје о броју поднетих и решених 

предмета као и извештаје везане за озакоњење 

објеката; израђује потребне информације, анализе и 

извештаје; објављује списак донетих решења на 

интернет страници надлежног органа. 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Одељења и начелника Општинске управе. 

Служба за инвестиције и комуналне делатности                                                                                                                                  

 Обавља послове израде нацрта Програма 

уређивања грађевинског земљишта и Програм рада, 

врши израду техничке документације, обавља 

послове вођења инвестиције, врши израду предмера 

и предрачуна радова за инвестиционо и текуће 

одржавање, сарађује са пројектантима у изради 

пројектне документације, врши стручни надзор у 

току грађења објеката, односно извођења 

грађевинских радова, учествује у техничком 

прегледу грађевинских објеката као представник 

инвеститора, врши обрачун доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, израђује пројектне задатке, 

врши контролу пројектне документације, учествује 

у изради Програма, Планова и Одлука у складу са 

важећим прописима. Обавља и друге послове по 

налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске 

управе. 

 Члан 13.        

              Служба за скупштинске послове, обавља 

стручне послове за потребе Скупштине, 

председника Општине и Општинског већа и 

њихових радних дела и фондова. Служба врши 

послове који се односе на припремање седница, 

обради аката усвојених на седницама, чување, 

сређивање и евидентирање изворних аката о раду 

праедседника Општине, Скупштине и Општинског 

већа; пружање стручне помоћи одборничким 

групама у изради предлога који подносе Скупштини 

и њеним радним телима. Пружање стручне помоћи 

одборницима прибављање информација и одговора 

по захтеву одборника; послове у вези поступања по 

представкама и предлозима грађана. Послови у вези 

избора, именовања и постављања по представкама и 

предлозима грађана. Послови у вези избора, 

именовања и постављења која врши Скупштина, 

Општинско веће и председник Општине; 

протоколарне послове за потребе Скупштине и 

Општинског већа; врши проверу усаглашености 

нормативних аката које доноси председник 

Општине, Скупштина и Општинско веће са законом 

и другим прописима и даје правна мишљења о 

законитости аката које припрема Општинска управа 

у вези функционисања система локалне самоуправе. 

Проверава усаглашеност објављених одлука 

Скупштине и њених органа у службеним гласилима 

са изворним текстом и даје исправке. Обавља 

послове родне равноправности, послове ванредне 

ситуације и послове Општинског већа у колико није 

распоређен секретар Општинског већа. 

 

Члан 14. 

 Општински услужни центар врши послове 

Општинске управе који се односе на послове 

пријемне канцеларије (овера потписа, рукописа и 

преписа), административно техничке послове на 

пријему, евидентирању и одпремању поште, послове 

архиве и картотеке и издавање јавних испрва (извод 

рођених, венчаних, умрлих и уверење о 

држављанству и друге спискове у електронској 

форми). 

 Обављање неопходних стручних, техничких 

и других послова за потребе свих одељења и служби 

Општинске управе на коришћењу информатичке 

технологије и експлоатације рачунарске опреме, 

послове анализе и развоја информационог система 

Општинске управе. 

 Самостално израђује и уводи нова 

апликативна решења у циљу спровођења и примене 

стандардизованих аката Општинске управе, одржава 

их и врши измене ради усаглашавања са новим 

законским прописима и потребама корисника. Ради 

на увођењу нових кадровских решења, стара се о 

раду рачунарске мреже, оперативних система и 

врши заштиту података информационог система 

Општинске управе у складу са законом и Уредбом о 

обезбеђивању и заштити информационих система 

државних органа. 

 Прати савремена достигнућа из области 

информатике, предлаже начин стручног 

усавршавања и врши обуку корисника. Израђује и 

одржава WEB презентацију Општинске управае и 

Општине у целини. Врши послове уноса, контроле, 

ажурирања и обезбеђивања података. 

 Радом Општинског услужног центра 

руководи координатор, који истовремено врши 

функцију шефа матичне службе. 

 

Члан 15. 

 Кабинет председника Општине, врши 

стручне саветодавне организационе 

административно-техничке послове за остваривање 

надлежности и овлашћења председника и заменика 

председника Општине, која се односе на 
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представљање општине у односима према правним 

и физичким лицима у земљи и иностранству. Врши 

припрему за радне и друге састанке председника и 

заменика председника Општине, прати активности 

на реализацији утврђених обавеза, координира 

активности на остваривању јавности рада, врши 

пријем странака које се непосредно обраћају 

председнику и заменику председника Општине, 

врши протоколарне послове поводом пријема 

домаћих и страних представника градова, 

културних, спортских и других представника, 

пооводом додељивања јавних признања и друге 

протоколарне послове које одреди председник и 

заменик председника Општине, врши 

распоређивање аката и предмета које се односе на 

председника и заменика председника Општине и 

врши њихово активирање и сређује документацију 

везану за њихове активности. 

 

 

Члан 16. 

 Председник Општине поставља и разрешава 

своје помоћнике у Општинској управи, који 

обављају послове из појединих области, а могу бити 

постављена највише три помоћника у саставу 

кабинета председника Општине, који обављају 

послове из области: 

– економског развоја, 

– комуналне инфраструктуре и 

– друштвених делатности. 

 

 Помоћници председника општине занивају 

радни однос на одређено време у кабинету 

председника општине  без јавног конкурса. 

 

Члан 17. 

 Помоћници председника Општине покрећу 

иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у 

вези питања која су од значаја за развој општине у 

области за које су постављени и врше друге послове 

утврђене актом о организацији Општинске управе и 

по налаогу председника општине. 

  

Члан 18. 

 Организационе послове за рад помоћника 

председника Општине обављају основне 

организационе јединице Општинске управе, зависно 

од области у којој су ангажовани.  

 

Члан 19. 

 Ради остваривања услова да се одређени 

послови из делокруга Општине обављају 

ефикасније и ближе места становања грађана, у 

оквиру Одељења за општу управу и јавне службе 

образују се месне канцеларије и то: 

1). Месна канцеларија Алакинце, за насељена 

места: Алакинце Биновце, Калабовце и Загужање; 

2). Месна канцеларија Сувојница, за насељена 

места: Сувојница, Дугојница и Стајковце; 

3). Месна канцеларија Кијевац за насељена 

места: Кијевац, Дуги Дел, Бацијевце, Троскач; 

4). Месна канцеларија Дикава, за насељена 

места: Дикава, Лескова Бара, Дањино Село и Горња 

Козница; 

5). Месна канцеларија Јелашница, за насељена 

места: Јелашница и Рђавица; 

6). Месна канцеларија Мачкатица, за насељено 

место: Мачкатица; 

7). Месна канцеларија Врла, на насељена места: 

Вучаделце, Топли Дол и Битврђа; 

8). Месна канцеларија Власина Округлица, за 

насељена места: Власина Округлица, Власина 

Стојковићева и Колуница; 

9). Месна канцеларија Влкасина Рид, за 

насељено место: Власина Рид; 

10). Месна канцеларија Клисура, за насељена 

места: Клисура, Драинци, Кострошевци, 

Грознатовци, Стрезимировци, Паља и Сухи Дол; 

11). Месна канцеларија Божица, за насељена 

места: Божица и Топли До; 

12). Месна канцеларија Ново Село, за насељено 

место: Ново Село; 

13). Месна канцеларија Масурица, за насељено 

место: Масурица и 

14). Месна канцеларија Доље Романовце, за 

насељена места: Доње и Горње Романовце.0 

 

Члан 20. 

 Месне канцеларије врше послове за 

територију за коју су основане, који се односе на 

лично стање грађана (вођење матичних књига и 

издавање извода и уверења, састављање 

смртовница, вршење пописа имовине и др.); 

послове у вези бирачких спискова односно послове 

непосредне провере података на терену ради 

ажурирања бирачког списка Општине, послови у 

вези са излагањем бирачког списка, припремање и 

достављање података о деци за упис у школу, 

списак омладине војних регрута, достава писмена 

за потребе органа управе и месних заједница, 

административно техничке послове за потребе 

месне заједнице. 

 Месне канцеларије могу да обављају и друге 

послове из своје надлежности које им повери 

Општинска управа. У месној канцеларији се могу 

обављати одређени послови за друге органе, 

предузећа и установе на основу уговора који 

закључује начелник Општинске управе са тим 

организацијама. Надзор над извршавање послова 
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над месним канцеларијама у тим случајевима врши 

орган односно предузеће и установа чије послове 

обавља месна канцеларија по утовору. 

 

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 21. 

 Ради обједињавања истих или сличних 

послова који су међусобно повезани, успешнијег 

извршавања послова из утврђеног делокруга 

одељења, стручних служби и служби, пуне 

запосленосоти и одговорности запослених у њима 

могу се, у оквиру основних организационих једница 

Општинске управе, образовати и унутрашње 

организационе јединице (одсеци, групе и др.). 

 Одсек се образује за међусобно сродне 

управе, управно-надзорне, финансијско 

материјалне, документационе, стручно-оперативне, 

канцеларијске и друге послове који захтевају 

међусобну повезаност и организациону поседност. 

 Група се образује за међусобно повезане 

нормативно и студијско аналитичке послове. 

 

Члан 22. 

 Унутрашња организација и систематизација 

Општинске управе се уређује актом (правилником) 

који предлаже начелник Општинске управе, а усваја 

га  Општинског већа. 

 

IV РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Члан 23. 

 Радом Општинске управе руководи начелник. 

 За свој рад и рад Општинске управе начелник 

одговара Скупштини Општине и Општинском већу. 

 

Члан 24. 

  За  начелника општинске управе-службеника 

на положају, која је образована као јединствени 

орган може бити постављено лице које испуњава 

следеће услове: 

 - да има стечено високо образовање из научне 

области, правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама  у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на 

факултет, 

 - положен државни стручни испит, 

 - најмање 5 година радног искуства у струци, 

 - да је држављанин Републике Србије, 

 - да је пунолетан, 

 - да има општу здравствену способност, 

 - да није правноснажно осуђивано на 

безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, 

 - да раније није престајао радни однос у 

државном органу односно органу аутономне 

покраине или јединице локалне самоуправе, због 

теже повреде дужности из радног односа. 

 Начелник Општинске управе-службеник на 

положају има заменика који га замењује у случају 

његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност. 

 Заменик начелника Општинске управе се 

поставља на исти начин и под истим условима као 

начелник. 

 Уколико не буде постављен заменик 

начелника Општинске управе, начелника 

Општинске управе у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност, замењује 

руководилац организационе јединице за Општу 

управу и јавне службе. 

 

 

Члан 25. 

 Општинско веће поставља и разрешава 

начелника, и заменика начелника Општинске 

управе. 

 Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Општинско веће. 

 Општинско веће пре оглашавања јавног 

конкурса за попуњавање положаја (начелника и 

заменика начелника општинске управе), образује 

конкурсну комисију која броји три члана, која ће 

спровести изборни поступак. 

 Конкурсна комисија, по окончању изборног 

поступка саставља листу од највише три кандидата 

који су са најбољим резултатом испунили мерила 

прописана за избор. 

 Конкурсна комисија, листу кандидата 

доставља Општинском већу. 

 Општинско веће доноси Одлуку о избору 

кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе 

кандидата за постављење начелника и заменика 

начелника општинске управе. 

 Ако већу не буде предложен кандидат за 

постављење на положај, или не постави 

предложеног кандидата спроводи се нови јавни 

конкурс. 

 Службеник ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај. 

 Службеник на положају може после протека 

времена на које је постављен бити поново 

постављен на исти положај без јавног конкурса. 

 

Члан 26. 

 У колико није постављен начелник управе, 

као ни његов заменик, до постављења начелника 
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управе, који када начелник управе није у 

могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, 

веће може поставити вршиоца дужности-

службеника који испуњава утврђене услове за радно 

место службеника на положају који ће обављати 

послове начелника управе најдуже на три месеца 

без спровођења јавног конкурса. 

 У колико службеник на положају није 

постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја 

се оглашава у року од 15 дана од дана постављења 

вршиоца дужности. 

 У случају да се јавни конкурс не оконча 

постављењем на положај статус вршиоца дужности 

може се продужити најдуже још три месеца. 

 

Члан 27. 

 Начелник Општинске управе представља 

Општинску управу, организаује и обезбеђује 

законито и ефикасно обављање послова, координира 

рад и међусобну сарадњу основних организационих 

јединица, одлучује о правима, дужностима и 

одговорностима запослених, стара се о 

обезбеђивању услова рада, предлаже Правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске 

управе  а који доносеи  Општинско већа. 

 У складу са законом доноси опште акте о 

радним односима, дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених, оцењивање резултата 

рада запослених и других аката у складу са законом 

и другим прописима, распоређује и разрешава 

руководиоце одељења, шефове служби. 

 Решава о правима и обавезама из радног 

односа запослених у Општинској управи у складу са 

законом. 

 

Члан 28. 

 Радом основних организационих јединица 

Општинске управе, руководе руководиоци основних 

организационих јединица и то: 

– радом одељења – руководиоци одељења. 

 Радом унутрашњих организационих јединица 

руководе руководиоци унутрашњих организационих 

јединица и то: 

– радом одсека – шеф одсека, 

– радом службе – шеф службе, 

– радом општинског услужног центра-

координатор. 

 

Члан 29. 

 Руководиоци основних организационих 

јединица Општинске управе, организују и 

обезбеђују њихов законит и ефикасан рад, старају се 

о правилном распореду послова на поједине 

унутрашње организационе јединице и запослене и 

старају се о испуњавању радних дужности 

запослених. 

 Руководилац је у извршавању послова из 

предходног става дужан да се придржава налога и 

упутства начелника Општинске управе. 

 

Члан 30. 

 Начелник Општинске управе рспоређује 

руководиоце основних организационих једница у 

Општинској урпави. 

 

Члан 31. 

 Руководиоце унутрашњих организационих 

јединица и запослене распоређује начелник 

Општинске управе. 

 Руководиоци унутрашњих организационих 

јединица обављају најсложеније послове своје 

унутрашње организационе јединице и старају се о 

ефикасном, законитом и квалитетном вршењу 

послова и равномерној упослености запслених. 

 За свој рад руководиоци унутрашњих 

организационих јединица одговарају  начелнику 

Општинске управе. 

 

V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА 

ДРУГИМ ОРГАНИМА 

 

1. Однос према председнику Општине, 

Скупштини општине и Општинском већу 

 

Члан 32. 

 Однос Општинске управе према председнику 

Општине и Скупштине општине заснива се на 

правима и дужностима утврђеним законом и 

Статутом општине. 

 Општинска управа је обавезна да 

председника Општине, Општинско веће и 

Скупштину општине обавештава о вршењу послова 

из своје надлежности, даје објашњења и податке из 

свог делокруга који су неопходни за рад 

председника Општине, Општинског већа и 

Скупштине општине. 

 

Члан 33. 

 Однос Општинске управе према Општинском 

већу заснива се на правима и дужностима 

утврђеним законом, Статутом општине и другим 

општим актима. 

 Када у вршењу надзора над радом 

Општинске управе утврди да поједина акта нису у 

складу са законом, Статутом општине и одлуком 

Скупштине, Општинско веће може да укине или 

поништи тај акт уз налагање  да се доносе нови акт 

у складу са законом и другим прописима. 

 Уколико Општинска управа не поступи по 
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налогу и не донесе нови акт, може се покренути 

питање одговорности запосленог који је непосредно 

радио на доношењу акта, односно надлежног 

руководиоца организационе јединице. 

 

 2. Однос према грађанима, предузећима и 

установама. 

 

Члан 34. 

 Општинска управа поступа по закону, 

непристрасно и политички неутрално и дужна је да 

сваком омогући једнаку правну заштиту у 

остваривању права, обавеза и правних интереса. 

 Општинска управа је дужна да организује 

вршење одговарајућих послова из својих делокруга 

на начин којим ће грађанима омогућити да брзо и у 

што краћем поступку остварују своја права и правне 

интересе и извршавају обавеза. 

 Општинска управа је дужна да на захтев 

грађана даје потврдне податке и обавештења и 

пружа правну помоћ. 

 Општинска управа дужна је да поштује 

личност и достојанство грађана. 

 

Члан 35. 

 Општинска управа је дужна да разматра 

представке, прутужбе и предлоге грађана, да 

поступа по њима и о томе благовремено обавештава 

грађане. 

 

Члан 36. 

 Одредбе ове Одлуке о односима општинске 

управе према грађанима примењују се и на 

односима према предузећима, установама и другим 

организацијама, када одлучује о њиховим правима и 

интересима на основу закона и одлука општина. 

 

 3. Међусобни односи основних 

организационих јединица Општинске управе. 

 

Члан 37. 

 Међусобни односни основних 

организационих јединица Општинске управе 

заснивају се на правима и дужностима утврђених 

законом, статутом општине и овом Одлуком. 

 Основне организационе јединице Општинске 

управе дужне су да међусобно сарађују када то 

захтева природа послова и размењују потребне 

податке и информације неопходне за рад. 

 

VI ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 38. 

 Општинска управа обезбеђује јавност рада 

давањем информација електронским путем  

(интернет), средствима јавног информисања, 

издавањем службених информација, одржавању 

конференција за штампу и обезбеђивању услова за 

несметано обавештавање јавности о обављању 

послова из свог делокруга, о свим променама у вези 

са организацијом рада, делокругом послова, 

распоредом радног времена и другим променама. 

 

Члан 39. 

 Начелник Општинске управе даје 

информације о раду Општинске управе, а у 

појединим случајевима може овластити и друго 

запослено лице да то учини у име општинске 

управе. 

 

VII ПРАВНИ АКТИ 

 

Члан 40. 

 Општинска управа доноси: правилнике, 

наредбе, упутства, решења и закључке. 

 

 

Члан 41. 

 Правилником се разрађују поједине одредбе 

одлука и других аката ради њиховог извршавања. 

  Наредбом се,ради извршавања појединих 

одредаба одлука и других аката, наређује или 

забрањује поступање у одређеној ситуацији која има 

општи значај. 

 Упутством се прописује начин рада  и 

вршења послова општинске управе као и других 

организација када врше поверене послове 

Општинске управе у извршавању појединих 

одредаба одлука и других аката. 

 Решењем се одлучује о појединачним 

стварима  и у складу са законом и другим актима. 

 Закључком се у складу са прописима 

утврђују правила и начин рада и поступања 

Општинске управе. 

 

Члан 42. 

 Правилнике, наредбе и упутства доноси 

начелник Општинске управе. 

 Решења и закључке доноси начелник 

Општинске управе, руководиоци основних 

организационих јединица или друго лице које 

начелник Општинске урпаве овласти. 

 

VIII  СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Члан 43. 

 Општинско веће решава сукоб надлежности  

између Општинске управе и других предузећа 

установа и организација када на основу одлуке 

Скупштине општине одлучује о појединим правима 
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грађана, правних лица или других странака. 

 Начелник Општинске управе решава сукоб 

надлежности између организационих јединица 

Општинске управе. 

 

IX ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

 

Члан 44. 

 По жалби против првостепеног решења 

Општинске управе из оквира права и дужности 

Општине решава Општинско веће, у колико законом 

или другим актима није друкчије одређено. 

 

X  ИЗУЗЕЋА СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

 

Члан 45. 

 О изузећу начелника Општинске управе 

решава Општинско веће. 

 О изузеће службеног лица у Општинској 

управи решава начелник Општинске управе. 

 

XI  КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Члан 46. 

 Канцеларијско пословање органа државне 

управе примењује се на општинску управу као и на 

друге органе и организације када врше јавна 

овлашћења. 

 

XII РАДНИ ОДНОС 

 

Члан 47. 

 Послове Општинске управе који се односе на 

оствариавање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која имају 

прописану школску спрему, положен стручни испит 

за рад у органима државне управе и одговарајуће 

радно искуство, и други испити који се захтевају, у 

складу са законом и другим прописима. 

 

Члан 48. 

 У Општинској управи може бити примљено у 

радни однос лице које поред општих услова 

утврђених законом испуњава и посебне услове у 

погледу стручне спреме и радне оспособљености 

утврђене законом и актом о систематизацији радних 

места. 

 У радни однос у Општинској управи лице се 

прима на основу: 

1) акта о постављењу, 

2) коначне одлуке Начелника Општинске управе 

о избору између пријављених кандидата на 

јавни конкурс или интерни конкурс. 

3) споразума о преузимању запосленог из 

другог органа у складу са законом. 

 

Члан 49. 

 У погледу пријема и престанка радног 

односа, распоређивање запослених, права, обавеза и 

одговорности запослених и постављених лица у 

Општинској управи, примењују се одредбе Закона о 

запосленима у аутономним покраинама и 

јединицама локалне самоуправе. 

 Звања и занимања запослених, услови за 

њихово стицање, коефицијенти за утврђивање 

плата, права, обавезе и одговорности из радног 

односа, уређују се посебним актом у складу са 

законом. 

 

Члан 50. 

 О правима, обавезама и одговорностима 

запослених у Општинској управи одлучује начелник 

Општинске управе. 

 

Члан 51. 

 Општинске инспекторе распоређује начелник 

Општинске управе, уз мишљење руководиоца 

Одељења у чијем се саставу инспекција налази. 

Члан 52. 

 У Општинској управи могу се ради 

оспособљавања за вршење одређених послова кроз 

пракатичан рад, примати приправници под условима 

утвршеним законом. 

 Актом о систематизацији радних места 

утврђује се број приправника. 

 Приправници се могу примати у својству 

запослених на одређено време, и ради стручног 

оспособљавања у својству волонтера. 

 

Члан 53. 

 Запослени у Општинској управи могу се у 

току рада распоредити на друго радно место које 

одговара његовој стручној спреми и радним 

способностима. 

 Запослени може бити преузет без огласа у 

други државни орган за обављање послова који 

одговарају њеаговој стручној спреми, уколико се 

постигне споразум о његовом преузимању. 

 

Члан 54. 

 Запослени у Општинској управи стичу звања 

под условима утврђеним законом. Звања изражавају 

стручна својства запосленог и његову способност за 

вршење послова одређеног степена сложености у 

Општинској управи. 

 

Члан 55. 

 Утврђивање плата и других примања 

запослених лица у Општинској управи врши се у 

складу са законом. 
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Члан 56. 

 У складу са актом о унутрашњој 

организацији и систематизацији Општинске управе, 

а на основу закона, начелник Општинске управе 

одлучује о звањима запослених и о коефицијенту за 

утврђивање плате. 

 

Члан 57. 

 Запослена и постављена лица у Општинској 

управи за свој рад одговарају дисциплински и 

материјално на начин и у поступку утврђеним 

законом и колективним уговором. 

 

Члан 58. 

 Радни однос запослених у Општинској 

управи престаје под условима и на начин одређен 

законом и актима донетим на основу закона. 

 

 

XIII  СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 59. 

 Средства за финансирање Општинске управе 

обезбедују се у буџету Општине. 

 

Члан 60. 

 Средства за финансирање послова 

Општинске управе чине: 

1) средства за расходе за запослене (плате и додаци 

запослених, накнаде, социјална давања и награде 

за запослене и остали посебни расходи); 

2) средства за коришћење услуга и роба (стални 

трошкови, трошкови путовања, услуге и 

материјали); 

3) средства за набавку и одржавање основних 

средстава, (објекти, машине и опрема, софтвер) 

и 

4) средства за отплату кредита. 

 

Члан 61. 

 Документацију на основу које се одобрава 

коришћење средстава општинске управе потписује 

начелник Општинске управе, односно лице које он 

овласти. 

 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 62. 

 Поред послова из надлежности општине 

Општинска управа обавља и послове државне 

управе у одређене области које република повери 

општини законом и другим прописима. 

 

Члан 63. 

 Запослени који остану нераспоређени 

остварују права по основу рада у Општинској 

управи у складу са законом и другим прописима. 

 

Члан 64. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о организацији општинске управе 

општине Сурдулица  (“Службени гласник Пчињског 

округа”, бр. 15/09). 

Члан 65. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број :020-37/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 
 

350. 

На основу чл. 35. став 7. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 68. - 70. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Сл. гл. РС“, бр. 64/15), чл. 32. став 1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 

129/07) и чл. 36. став 1. тачка 7. Статута општине 

Сурдулица („Сл. гл. ПО“, бр. 25/08 и „Сл. гл. града 

Врања“, бр. 16/11) Скупштина општине Сурдулица 

на седници одржаној дана 07.06.2017.године,  

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРИ РИД 

 

 

Члан 1. 

Усваја се План План детаљне регулације 

Стари Рид (у даљем тексту: План) који је у прилогу 

ове одлуке и чини њен саставни део. 

 

Члан 2. 

  Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора у обухвату Плана заснивају се на 

дефинисању потенцијала, ограничења, заштите 

природе и културних добара као и развојних 

приоритета посматраног подручја ради унапређења 

постојеће и нове урбане вредности, дефинисања 

јавног интереса и очувања природних и културних 

вредности простора 
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Члан 3. 

 План се састоји из текстуалног и графичког 

дела. Саставни део Плана је и документациона 

основа. 

Текстуални део Плана чине: 

• Општи део - Полазне основе плана 

• Плански део са Начином коришћења 

земљишта и Правилима уређења и грађења 

• Смернице за спровођење плана 

• Прелазне и завршне одредбе 

 

Графички део Плана садржи следеће карте у 

одговарајућим размерама: 

• Катастарско – топографски план са границом 

плана 

• Постојећа намена површина 

• Саобраћајно решење са нивелацијом и 

регулацијом 

• Планирана намена површина са границом 

грађевинског подручја 

• План регулације површина јавних намена 

• са аналитичко-геодетским елементима 

• Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама 

• План мреже и објеката комуналне 

инфраструктуре 

• Заштита простора 

 

Члан 4. 

Обрађивач Плана је Предузеће 

„ИНФОПЛАН“ д.о.о. из Аранђеловца, ул. Краља 

Петра I бр. 29, а одговорни урбаниста: Јадранка 

Каралић, дипл.инж.арх., број лиценце ИКС: 200 

1368 13. 

 

Члан 5. 

План детаљне регулације остварује се 

директно на основу правила уређења и грађења из 

Плана, као и урбанистичким пројектима и другим 

општим и посебним актима у складу са Законом. 

 

Члан 6. 

План се са документационом основом чува 

трајно у архиви Општинске управе општине 

Сурдулица. 

  

Члан 7. 

Плански документ са прилозима мора бити 

доступан на увид јавности у току важења документа 

у седишту доносиоца и путем интернет стране 

органа јединице локалне самоуправе надлежног за 

послове просторног и урбанистичког планирања. 

 

Члан 8. 

Текстуални део Плана објављује се у 

„Службеном гласнику града Врања“. 

 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број :350-80/2016-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

351. 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

СТАРИ РИД 

 

 План детаљне регулације Стари Рид (у 

даљем тексту: План, План детаљне регулације - 

ПДР) састоји се из: 

• Текстуалног  дела који садржи: 

– општи део, односно полазне основе плана, 

– плански део (правила уређења и правила 

грађења), 

– смернице за спровођење плана, 

• Графичког дела (постојеће стање и планска 

решења) 

• Документационог дела 

Текстуални део плана садржи Полазне основе 

плана и Плански део који се објављује по доношењу 

планског документа. 

Овај документ израђен је у оквиру пројекта 

''План детаљне регулације Стари Рид''                                  

у општини Сурдулица који финасирају Европска 

унија, Влада Швајцарске и Влада Србије преко про-

грама Европски ПРОГРЕС. 

Садржај овог документа искључива је одго-

ворност општине Сурдулица и на на који начин не 

представља ставове Европске уније и Владе Швај-

царске. 

 

I ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

1.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА 

 

Правни основ: 

 Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 

132/14 и 145/14),  
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 Правилник о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања (“Службени гласник РС”бр. 64/15) 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације Ста-

ри Рид,  бр.350-22/2015-01, од 27.04 2015.године, 

Саставни део Одлуке о изради Плана (у даљем 

тексту: Одлука) је и Одлука о приступању изра-

ди извештаја о стратешкој процени утицаја овог 

Плана на животну средину. 

 

Плански основ: 

-      Просторни план подручја посебне намене Вла-

сина (“Сл., гл PC" бр. 133/04),  

-      Регионални Просторни план општина Јужног 

Поморавља ("Службени гласник      

       Републике Србије" бр.83/10), 

-      Усклађен Просторни план општине Сурдулица 

(“Сл. гл Града Врања” бр, 34/12), 

-      План генералне регулације Власина Рид ("Сл. 

гл Града Врања” бр 46/13)  

Други документи значајни за израду Планa 

 

• Уредба о режимима заштите (“Службени 

гласник РС''. Бр. 31/12) 

• Уредба о заштити предела изузетних одлика 

Власина (“Сл , гл PC".бр. 30/06) 

• Студија процена утицаја на животну средину 

постојећих објеката на подручју Власинског језера, 

насеља Власина Рид, Власина Стојковића,Власина 

Округлица и Власина језеро, 

• Реконструкција и доградња објекта месне 

канцеларије Власина Рид 2012 год. 

▪ Правилник о начину одређивања и одржавања зоне 

санитарне заштите изворишта водоснабдевања (''Сл. 

Гласник РС'',бр.92/08), 

▪ Уредба о еколошкој мрежи (''Сл.гласник РС'', бр. 

102/10).  

 

2.ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

 Опис границе Плана детаљне регулације 

„СТАРИ РИД“ креће од тромеђе к.п. бр. 8627/1, 

8635 и 8636, наставља десним смером ободом к.п. 

бр. 8636 до тромеђе са 8637 и 8641, од које иде 

правцем југа пресецајући к.п. бр. 8641, 13970 до 

тромеђе к.п. бр. 13970, 8674 и 8642/2. Од тромеђе 

граница иде ободом к.п. бр. 8674, 8675, 8671, 8668, 

8665, 8678/2, 8581, 8583, 8582, 8585/1, 8586, 8588, 

8596, 8595/2, пресеца пут 15946 и иде даље ободом 

к.п. бр. 15946, 8161/1, 8161/2, 15946 у дужини од 

око 27m, затим наставља линијом регулације плани-

ране саобраћајнице пута 15946, обухвата раскрсни-

цу и наставља линијом регулације планиране сао-

браћајнице пута 13971 до к.п. бр. 8641. Даље грани-

ца иде ободом к.п. бр. 8641, 8639, 8638, 8637 и 8636 

до тромеђе к.п. бр. 8627/1, 8635 и 8636 одакле је 

опис и започет. 

 Укупна површина обухвата плана детаљне 

регулације износи око 6,71 ha. 

 У обухвату Плана налазе се следеће ката-

старске парцеле: 

Целе к.п. бр. 8636, 8637, 8638, 8639, 8610, 8611, 

8606, 8607, 8609, 8598/1, 8598/2, 8697, 8605/1, 

8605/2, 8604, 8600, 8601, 8602, 8599, 8603, 8647, 

8648, 8642/1, 8642/2, 8642/3, 8643, 8644, 8645, 8646, 

8674, 8673, 8675, 8671, 8672, 8596, 8588, 8587, 8586, 

8585/2, 8585/1, 8582, 8583, 8581, 8670, 8668, 8665, 

8664, 8663, 8584, 8606, 8650, 8651, 8649, 8652, 8653, 

8656, 8655, 8654, 8660, 8658/2, 8659, 8662/1, 8669, 

8662/2, 8161/2, 8161/1, 8162/2, 8658/1, 8658/2, 

86578595/3 

Делови к.п. бр. 13971, 6427, 8641, 13970, 15946, 

8162, 8157, 8672, 8162/1. 

Све поменуте катастарске парцеле налазе се у К.о. 

Власина Рид. 

3.ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

За потребе израде Плана коришћене су следеће 

подлоге: 

- Топографски план локације: „СТАРИ РИД“  

Р = 1 : 1000 

- Катастарски план ДЛ-18 К.о. Власнина Рид 

 

Оцена раположивих полога 

Из свега напред наведеног следи да су подлоге 

на којима се ради графички део Плана у складу са 

чланом 32. став 3. Закона о планирању и 

изградњи("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – 

УС, 132/14 и 145/14) 

 

4.ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И 

УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Подаци о постојећем стању и условима 

коришћења, ради израде Плана, затражени су и до-

бијени од следећих надлежних организација и 

предузећа: 

                    Подаци надлежних институција за 

које нису добијени услови, коришћени су из 

плана вишег реда. 

 

табела бр 1: списак тражених и добијених услова: 
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Услови Добијен Број услова 

Датум добијања 

услова 

1. 
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Дирекција за технику, 

извршна јединица Врање 
да 7151-173132/2-2016 23.05.2017. 

2. 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР 

„МОРАВА“ НИШ 
да 02-07-2312/2 07.02.2016. 

3. 

Јавно предузеће ''Пошта Србије'' Београд, 

Регионална радна јединица ''Брање, Лесковац, Про-

купље,пирот'' Врање 

да 2016-71202/2 10.02.2017. 

4. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ „ВРАЊЕ“ а.д. да 12.05.2016 1600 

5. ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ да 18.05.2016 0-1-2-143/1 

6. 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, 

Електродистрибуција Лесковац   Погон „ЕД 

Сурдулица“ 

да  13273/2 24.01.2017. 

  7. ЈП „ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА    

8.  ТРАНСНАФТА да 4741/11-2016 10.05.2016. 

9.  „ЈУГОРОСГАЗ“ А.Д. БЕОГРАД да н/и-159 09.05.2016 

10. 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, РАДНА 

ЈЕДИНИЦА НИШ 
да 03 број 019-88/2 15.06.2016 

11. 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

НИШ 
да 518/2 15.06.2016 

12.  РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД    

13. 
 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

ЗАВОД 
да 922-3-57,58/2016 

16.05.2016 

 

14. 

 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, СЕКТОР ЗА 

МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ, Управа за инфраструк-

туру 

да 
1448-4 и  

1448-8 

29.06.2016. 

26.10.2016. 

15. 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, СЕКТОР ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ И САНИТАРНУ ИНСПЕКЦИЈУ, Одсек 

за санитарни надзор Врање 

да 530-53-608/2016-10 10.05.2016 

16. 
Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине, Републичка дирекција за воде 
да 325-05-0183/2017-07 14.02.2017. 

 

5.ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ВИШЕГ РЕДА 

 

Извод из Просторног плана подручја посебне 

намене Власина (“сл., гл pc" бр. 133/04), 

 Плански документ вишег реда, чија су се 

решења разрађивала у усклађеном ППО Сурдулица,  

је и Просторни план подручја посебне намене 

Власина (у даљем тексту: ППППНВ). 

 Подручје Власина карактеришу мала насеља 

претежно аграрног типа, са веома неповољном 

демографском структуром становништва. Улога 

општинских центара Сурдулица, Црна Трава и 

Босилеград као и Власотинце и Владичин Хан, 

значајна је у том погледу што везује подручје 

Власина јачим, регионалним везама. 

Велики број природних и културних вредности 

треба интегративно третирати и као економско 

добро и као духовну вредност, јер треба да повећају 

укупну атрактивност подручја за развој туризма и 

услове за квалитетнију понуду на домаћем и 

страном тржишту. Чисти, очувани природни 

предели, употпуњени културним вредностима, али 

квалитетно понуђени, данас привлаче у Европи све 

већи број туриста, са чим би могло да рачуна и 

подручје Власина. 

 У складу са просторним распоредом зона 

заштите водоизворишта, простор подручја Власине 

зониран је и према потребама и према 

могућностима развоја туризма. Овим Планом 

подручје Власина организовано је у три просторне 
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целине за интензивни туристички развој, међу који-

ма су и зона Власина Рид. 

 Са аспекта заштите природе и природних 

вредности подручје Власина испуњава услове за 

заштиту као природно добро, сходно Закону о 

заштити животне средине, а с обзиром на изузетна 

обележја биолошке разноврсности, амбијентално-

пејсажне вредности и потребе очувања трајности и 

квалитета природних ресурса. 

 На основу израђене Студије о заштити 

Власинског језера са околином од стране 

Републичког завода за заштиту природе и према 

одредбама важећег Закона о заштити животне 

средине, на подручју Власина одређене су границе 

заштићеног природног добра - Предела изузетних 

одлика Власина, где је при утврђивању намене и 

организације простора уважена чињеница да се на 

простору овог природног добра примењује 

тростепени режим очувања и коришћења природе. 

Подручје шире зоне санитарне заштите - овде се 

успоставља режим селективног санитарног надзора.   

Власина Рид има нешто мањи број становника, али 

имајући у виду да се налази у централном делу 

планинског подручја поред језера, и да је асфалтним 

путем повезано са Сурдулицом, Црном Травом и 

Босилеградом, гравитационо је најјаче насеље овог 

простора у погледу туризма. Према другој, 

варијантној пројекцији становништво у Власина 

Риду 2021.године биће 379 становника. 

 Предложене су следеће културно-историјске 

целине за заштиту: 

(I) Просторна културно-историјска целина 

Стари Рид 

 На подручју општине Сурдулица, Планом је 

предвиђена заштита аутентичног етно Комплекса-

Стари Рид (I). 

 Због евидентних споменичких и историјских 

својстава, ову целину треба заштитити као 

просторну културно-историјску целину, са знатно 

заштићеном околином. До окончања 

поступка проглашења, целина има статус добра под 

претходном заштитом. Предвиђена је 

ревитализација укупне руралне структуре насеље по 

принципу аутентичног етно-парка, али 

прилагођеног савременим потребама. Објекти који 

чине јединствену просторну културно-историјску 

споменичку целину, настали су крајем XIX и у 

првој половини XX века. 

Као посебан вид непосредне и посредне заштите и 

презентације материјалних и духовних 

вредности подручја, планирана је изградња 

Духовног културног центра Св. Илија, између 

етно комплекса Стари Рид и Нови Рид. 

Планом је одређена функција насеља: 

1. Власина Рид - матични, духовни, културни и 

туристички центар 

Махале 

 Минималне економске, социјалне и културне 

вредности, екстремно нерационалне у погледу 

опремања инфраструктуром и минималних 

развојних могућности услед неповољних 

демографских фактора, често без становника или 

веома старе популације, ова насеља немају даљу 

перспективу раста и развоја. Једини разлог може да 

буде културолошки у смислу организованог 

очувања трагова живљења из прошлости и то тамо 

где то одреди надлежна републичка служба, и то 

реализовано кроз функцију туризма. 

Остале махале треба постепено да се гасе уз 

могућност обнављања грађевинског фонда и 

додавања пољопривредних објеката тамо где 

општинска служба оцени да је нужно. Изузетак су 

оне махале које су овим Планом груписане у 

заједнице насеља односно које су обухваћене 

грађевинским подручјем према Рефералној карти I 

Зона Т – 1 Рид 

a) Стари Рид је сеоско насеље са свим одликама 

архитектуре и начина живота овог краја Србије. 

Предвиђена је његова ревитализација, обнављање 

постојећих објеката и изградња неколико нових, уз 

задржавање свих карактеристика традиционалног 

грађења. 

 На Власини су већ потврђени неки облици 

туризма, а неке тек треба очекивати са даљим 

развојем. Важнији међу њима су: рекреативно-

одмаралишни, спортско-рекреативни, сеоски, 

ловни, излетнички, екскурзиони,бициклистички, 

наутички, транзитни. 

 Сеоски туризам са извесним облицима 

агротуризма могао би да постане стабилан облик 

туризма, али ће он највише зависити од укупног 

развоја специјализованих облика пољопривреде и 

унапређивања услова сеоског становања у махалама 

подручја Власина. За сеоски туризам треба на 

пристојном нивоу опремити сеоска домаћинства и 

развити интерес мештана за пружање услуга 

туристима, па би и сам туризам допринео 

унапређењу и стабилизацији ових села. 

Излетнички и екскурзиони туризам са израстањем 

туристичког центра на Власини све више ће 

добијати на значају, а Власинско језеро би требало 

да се нађе у свим итинерерима школских екскурзија 

кроз Србију. 

 

5.2.Извод из регионалног Просторног плана 

општина Јужног Поморавља ("службени 

гласник Републике Србије" бр.83/10), 
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 Регионални просторни плани општина Јуж-

ног поморавља (у даљем тексту: Просторни план) је 

дугорочни плански документ који се доноси за пе-

риод до 2021. Године. Подручје Просторног плана 

заузима крајњи југоисточни део Републике Србије и 

обухвата територије Јабланичког и Пчињског окру-

га 

 Потенцијали за развој туризма 

јужнопоморавског региона нису довољно 

искоришћени, а постојећа туристичка понуда 

организована је на Власинском језеру Врањској, 

Бујановачкој и Сијаринској бањи, градовима, 

регионалним и општинским центрима. Највише 

смештајних капацитета сконцентрисано је у оквиру 

бањских комплекса, Власинског језера и коридора 

аутопута. Носилац промоције туризма, 

координације понуде и потражње и културно-

едукативне делатности у туризму су туристичке 

организације од којих туристичка организација у 

Сурдулици покрива подручје Власинског језера. 

 

Туристички развој Јабланичког и Пчињског округа 

зависи у највећој мери од анимирања комерцијалне 

туристичке и рекреативне тражње. 

Основни циљеви развоја мреже насеља су: 

* развој регионалних функција Лесковца и 

Врања и субрегионалних функција Власотинца, 

Сурдулице и Владичиног Хана и интензивирање 

развојних функција општинских центара како би се 

успорила концентрација економских и других ак-

тивности у највећим урбаним центрима и подстакао 

економски и социјални развој других центара у 

мрежи насеља Региона; 

* континуирано реструктурирање и техно-

лошко унапређивање секундарних делатности у 

урбаним и општинским центрима уз истовремени 

развој терцијарних делатности и селективну децен-

трализацију тих делатности у субопштинске и друге 

микроразвојне центре на руралном подручју 

општине, како би се обезбедила комплементарност 

и компатибилност урбане и руралне економије; 

* модернизација и развој пољопривреде и 

допунских активности у функцији задржавања мла-

ђег дела контингента радне снаге и подстицања 

повратка дела незапослене радне снаге из урбаних и 

општинских центара на пољопривредна газдинства; 

* побољшање квалитета мреже путева и раз-

вој јавног саобраћаја како би се становништву омо-

гућила боља доступност веза са центрима у мрежи 

насеља; 

* Усклађивање мрежа објеката и услуга јав-

носоцијалне инфраструктуре са функцијама центара 

у мрежи насеља и размештајем корисника; 

* подстицање планске изградње и рекон-

струкције стамбених и других објеката и уређење 

јавних простора у сеоским насељима ради побо-

љшања квалитета живота, очувања насеља, култур-

них предела и аутентичних вредности подручја; 

* санација и контролисана изградња при-

градских насеља и насеобинских целина у коридо-

рима јавних путева. 

 У другој хијерархијској равни је Власотин-

це, Владичин Хан и Сурдулица као језгра истоимене 

биполарне агломерације. У општини Сурдулица 

центри заједница насеља Сувојница, Мачкатица, 

Власина Округлица и Клисура; 

 Предео изузетних одлика „Власина” је 

заштићено природно добро који се налази у 

општинама Црна Трава и Сурдулица и чија 

површина износи укупно 12.741 ha, припада такође 

првој категорији заштите (од изузетног значаја). I 

степен заштите обухвата 10 ha, II степен заштите 

обухвата 4.354 ha, а III степен заштита 8.387 ha. 

 

 Извод из усклађеног  Просторног плана 

општине Сурдулица  

(“сл. Гл Града Врања” бр, 34/12) 

 Општина Сурдулица има одређене природне 

и створене потенцијале који се у будућности могу у 

знатно већој мери (површини) и са истим 

интензитетом користити. Активирањем, прошири-

вањем и интезивирањем коришћења тих 

потенцијала може се очекивати и знатно бржи 

економски развој општине Сурдулица. 

 Узимајући у обзир анализу постојећег стања 

на подручју општине, са једне, и постављене циље-

ве њеног даљег развоја, са друге стране, предлаже 

се неколико приоритетних облика специјализације 

ЕКОЛОШКО-РАЗВОЈНИХ ПУНКТО-

ВА/ПОТЕЗА/ЗОНА као носилаца развоја: 

1) Излетничког туризма - Формирање пунктова 

у форми видиковаца, излетничких места и сл. на 

обалама река и језера, обронцима планина или у 

оквиру шумских екосистема и њихово укључивање 

у мрежу еко- путева и стаза (пешачких, бицикли-

стичких, коњичких, параглајдинг, оријентиринг...), 

омогућило би представљање разноврсности морфо-

лошке структуре подручја. 

То би допринело афирмацији постојећих и активи-

рању и уређењу нових туристичких пунктова, њи-

ховом међусобном повезивању и функционалном 

надопуњавању за шта је, као један од основних пре-

дуслова развоја, потребна добра опремљеност сао-

браћајне и инфраструктурне мреже и доступност 

сваког појединачног пункта, односно, предела уну-

тар којег се он формира. 

2) Сеоског туризма - Овакви пунктови треба да 

презентују вредности насеља оформљених на 

обронцима планина, обалама река и језера, у окру-

жењу шума и ливада и то: 
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- сликовитост предела и богатство насеља у 

визуелно-обликовном смислу изражено, првенстве-

но, кроз садејство физичке структуре са природом 

(конфигурацијом терена, специфичностима флоре и 

фауне, климатским одликама); 

- препознатљиву културу живљења специфич-

ну за различита подручја (обичаји, начин пољопри-

вредне производње...). 

3.Едукативних програма - Формирање мањих 

истраживачких станица са научно-истраживачким 

програмом, условљеним особеностима одређеног 

екосистема и радионицама комплементарних садр-

жаја. 

Насеља на подручју Власине – Власина Округлица, 

Власина Рид и Власина Стојковићева, у складу са са 

специфичним карактером подручја и планираним 

интензивним развојем туризма, планским концеп-

том третирани су као доминантно туристички цен-

три, а развојни карактер сваког од њих и гравитаци-

они утицај на околна насеља, омогућује комплемен-

тарност садржаја и активности у циљу заокружења 

комплексне туристичке понуде, а у оквиру компак-

тне туристичке зоне Власине. У том смислу, тури-

стички центри који у укупној насељској хијерархији 

на подручју општине имају значај центара заједнице 

насеља представљају Власина Округлица и Власина 

Рид. 

Власина Рид – матични, духовни, културни и тури-

стички центар; у систему насеља општине издваја се 

као посебан центар, изразито туристичке орјентаци-

је. Специфичан развојни карактер Власине Рида 

требало би да, кроз интензивирање широке скале 

активности (туристичких, рекреативних, манифе-

стационих, итд.) прошири зону утицаја на околна 

насеља.  

Приоритети развоја јавних служби везани су пре 

свега за: 

- концепцију развоја насељске мреже са циљем 

учвршћивања мреже и интегрисаности насеља и 

побољшања физичке и функционалне повезано-

сти насеља; и 

- развој путне мреже и јавног превоза као елемен-

тарне подршке квалитетном функционисању о-

вих сервиса. 

Пословно-производни и услужни системи у 

функцији туризма: 

1. Развој еко-етно туристичке зоне са ланцем 

услужних система на подручју Власина Округлица 

– Власина Рид. На територији oпштине Сурдулица 

постоје бројне културно- историјске вредности. По-

ред идентификованих и укључених у постојећу ту-

ристичку понуду као што су храм Светог Илије у 

Власини Риду и Ваведења Пресвете Богородице у 

селу Паља (12. век), потребно је валоризовати, заш-

титити и адекватно укључити у мрежу туристичких 

атрактера и остале бројне локалитете на територији 

Општине. То се односи на бројне сакралне објекте, 

али и на објекте народног градитељства. Стога се у 

овој зони предлаже развој специјализованог едука-

тивно - културног центра у оквиру „Културно исто-

ријског парка Стари Рид“. Културно-историјски 

парк би обухватао локалитете културно-историјске 

целине Стари Рид, уз ревитализацију руралних на-

сеља и формирање аутентичног етно-парка прила-

гођеног савременим потребама. Посебно је потре-

бно поменути споменике културе и просторно кул-

турно-историјске целине: Манџина, Стевaничева, 

Дојчинова и Гаџина махала са објекатима докумен-

тарног значаја са амбијенталним вредностима. Овај 

центар треба да, осим културно - историјских про-

грама, понуди услове за одвијање едукативних про-

грама у области културе и уметности, намењених 

различитим структурама корисника. У циљу очува-

ња животне средине и аутентичности наведених 

локалитета, предлаже се лоцирање едукативног 

центра у наведене махале насеља Власина Стојко-

вићева, да би се створили услови за развој специја-

лизованих простора за одвијање културних, едука-

тивних и уметничких активности. Активности услу-

га у смислу смештајних капацитета, трговине и 

пословања везаних за ове програме, били би лоци-

рани у околним насељима. 

2. Развој зоне за сеоски туризам, породични 

одмор и здравствену рехабилитацију, са ланцем 

услужних и пословно-производних система на 

подручју Власина Округлица - Власина 

Стојковићева. Предлаже се формирање 

специјализованог центра за ову врсту туризма на 

Власини Стојковићевој који би требало да понуди 

програме општег центра и који би, поред 

задовољења потреба локалног становништва, 

задовољавао и потребе туриста смештених у 

околним махалама. У том смислу, у овом насељу 

треба стимулисати развој услуга снабдевања, 

трговине, забаве и културе. Природне лепоте, 

обичаји и амбијент у којем је сачувано народно 

градитељство су добра полазна основа за развој 

сеоског туризма, али и велика развојна привредна 

шанса. Са становишта сектора пословно-

производних и услужних система, не представља 

само генератор веће концентрације потрошача и 

корисника услуга, већ отвара нове могућности 

запошљавања и развој широког спектра занимања 

уз релативно мала улагања, што може мотивисати 

пре свега младе људе да остану на селу. Потребно је 

извршити категоризацију објеката и прописивање 

услова за обављање делатности, али и изградити 

квалитетну инфраструктуру, уз неопходне пратеће 

акције локалне управе, ради обезбеђивања повољ-

них кредита локалним предузетницима. Поред тога, 
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неопходно је обезбедити организацију обуке и еду-

кације домаћинстава, маркетинг и пласман капаци-

тета. 

ТУРИСТИЧКА МЕСТА 

Туристичка места се развијају према рангу одређе-

ном степеном атрактивности и нивоом туристичке 

опремљености. Планирају се према рангу од 1 - 4 и 

развијају у правцу афирмисања специфичног иден-

титета. На територији општине Сурдулица издвајају 

се туристичка места - центри (детаљније дефиниса-

ни у оквиру туристичких зона) и пунктови.  

Примарни: 

- ТЦ1 - Власина Рид (матични, туристичко-

културни центар), 

 

ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ - Као мање целине у оквиру 

територије општине и туристичке регије издвајају 

се туристичке зоне као подцелине нижег реда у 

оквиру туристичке регије или као самосталне 

целине. 

1) Туристичке целине првог нивоа обухватају пе-

шачки доступан круг око туристичког места - 

центра (5км) као потез дневних излета. У овом 

обухвату је изузетно битан развој пешачких и 

рекреативних путања, повезивања насеља међу-

собно и са туристичким атрактерима и уређивање 

локалних излетишта; 

2) Други ниво, представља формирање туристичких 

зона које обухватају више туристичких центара. 

У њима се формира целовита и разноврсна тури-

стичка понуда и развијају се као зоне специфич-

ног идентитита. 

 

I) Примарна туристичка зона - ТЗ1 - Власинско 

језеро и околина - обједињује просторне целине 

планиране за интензивни туристички развој на Вла-

сини. Подручје Власина (према ППППН Власина) 

организовано је у три просторне целине за интен-

зивни туристички развој: - зона Власина Рид, 

У оквиру ове зоне се, према ППППН Власина, 

планирају следећe туристичке подцелине: 

ЗОНА ВЛАСИНА РИД 

Зона Т – 1 Рид састоји се из: 

а)  Стари Рид је сеоско насеље са свим одликама 

архитектуре и начина живота овог краја Србије. 

Предвиђена је његова ревитализација, обнављање 

постојећих објеката и изградња неколико нових, уз 

задржавање свих карактеристика традиционалног 

грађења. Планирана је изградња Духовног 

културног центра „Св. Илија“ са пратећим 

садржајима, као посебан вид заштите и презентације 

материјалних и духовних вредности подручја. 

 

У реализацији туристичких капацитета предност се 

даје пројектима који обезбеђују: 

- активирање сеоског туризма, који укључује 

насељавање, производњу и пружање услуга и обез-

беђује запошљавање и специфичану туристичку 

понду, доприносећи како развоју туризма тако и 

локалној привреди, 

- изградњу смештајних капацитета који би у 

складу са категоријом туристичког објекта истовре-

мено обезбеђивали уређивање простора и садржаја 

у функцији туризма за које је утврђено да на овом 

локалитету недостају (пре свега спортско-

рекреативних терена, посебно за мале спортове, 

тенис, базени, итд. како у отвореном тако и у затво-

реном простору, ски стазе, дечија игралишта...), 

- изградњу специфичних комплекса: а) цело-

витих смештајних комплекса као амбијенталних 

целина у складу са естетским вредностима амбијен-

та, б) туристичких комплекса као демонстрације 

еколошког дизајна и грађења. 

Комерцијалне централне активности у функцији 

туризма (угоститељство, трговина, услуге, забава, 

спорт, култура...), по правилу се концентришу на 

просторима изразитих туристичких атракција вишег 

ранга и добре приступачности, са већим степеном 

периодичних концентрација корисника.  

Власина Рид је насељено место у општини Сурду-

лица, у северном делу, на 22км североисточно од 

града. Насељски атар обухвата површину од 52,76 

км2, по чему је то једно од површински највећих 

насеља у Општини. По броју становника спада међу 

мања насеља у општини. Последњих деценија је 

забележен изразит пад у броју становника.  

 Код насеља Власина Рид задржава се 

начелно постојећи размештај намена, с тим што се 

предлаже груписање и прогушћавање постојеће 

изградње у оквиру више грађевинских подручја у 

југозападном и северном делу К.О. Развој мреже 

услужних центара предвиђен је дуж планираног 

државног пута II реда, у западном делу обухвата 

шематског приказа.  

 На пољу туризма и рекреације за насеље 

Власина Рид предвиђене су бројне мере, везане за 

подручје у оквиру обухвата ПГР-ова. На пољу 

заштите природне средине, природног и културног 

наслеђа за насеље Власина Рид предвиђена је 

заштита резервата природе „Власинско језеро“ и у 

виду заштите 6. категорије око Власинског језера и 

3. категорије око Зоне производно-пословних 

делатности дуж планираног државног пута. Такође, 

планирана је заштита затечених непокретних 

културних добара. 

 

 Извод плана генералне регулације Власина 

Рид ("сл. Гл Града Врања” бр 46/13) и 

уредба о заштити предела изузетних 

одлика  Власина (“сл , гл pc" бр 30/06) 
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 Подручје Плана генералне регулације (ПГР) 

Власина Рид се налази на власинској висоравни, на 

територији насеља Власина Рид. Спада у групу 

брдско-планинских села, обухвата северозападни 

део Власинске висоравни и сматра се зоном 

приступа Власинском језеру из смера Црне Траве. 

Власина Рид представља локални  (секундарни) 

центар претежно туристичке орјентације, без јачег 

гравитационог утицаја на околна насеља. Функциja 

нaсeљa Влaсинa Рид, Плaнoм je oдрeђeнa као 

мaтични, духoвни, културни и туристички цeнтaр. 

 Потенцијали подручја, те затечени 

туристички садржаји, али и све већи притисак за 

изградњу туристичких и пратећих садржаја, 

квалификују поједине локалитете на подручју 

Власина за заштиту природних вредности или за 

уређење у складу са посебном наменом овог 

простора. 

Туризам је најефикаснија и еколошки најпогоднија 

привредна област и као таква се сматра облашћу 

будућности. Под условом да су туристички капаци-

тети примерени одрживом капацитету подручја. 

 Основни вид постојећег грађевинског фонда 

представља рурално становање у мањим групација-

ма - згуснутим махалама, са припадајућим окућни-

цама, које су по правилу лоциране на заклоњеним и 

интимнијим просторима. 

Велики део стамбеног фонда под ретким је или 

повременим старањем самих власника Објекте 

урушавају неодржавање, некоришћење и 

препуштање зубу времена. 

 Од јавних служби у насељу Власина Рид ак-

тивно раде само пошта и месна канцеларија. Објек-

ти ових јавних служби су у лошем стању. Истурено 

одељење основне школе, до скоро смештено у 

објекту месне канцеларије је угашено и деца се пре-

возе школским аутобусом до основне школе "Бошко 

Буха" у насељу Власина Округлица. Некадашњи 

објекат основне школе "Ратко Павловић", на сусед-

ној локацији, је напуштен, у веома је лошем грађе-

винском стању и делимично срушен. Здравствена 

заштита функционише у виду повремене службе 

посетом лекара једном недељно из насеља Власина 

Округлица. 

 Објекти јавних служби (Месна канцеларија 

са амбулантом, Основна школа са Спомен чесмом 

палим борцима у Првом светском рату, Прва 

грађевинска школа и пошта) припадају просторно 

културно-историјској целини Стари Рид која има 

сатус добра под претходном заштитом. 

Водно земљиште у обухвату је занемарљиво, и од-

носи се на мање потоке. 

 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 6 – СТАРИ  РИД 

 

Просторна целина 6 дефинисана је 

геоморфолошким карактеристикама терена који је 

због близине језера, узвишења и терасасте 

конфигурације виђена као атрактивна локација за 

изградњу туристичке базе Власинског језера. Здрав 

начин живота и активан боравак у природи је 

вредност коју промовише овај нови туристички 

центар на Власини.  

  Потреба и тачна  локација за пијачну 

трговину утврдиће се израдом Планова детаљне 

регулације Стари Рид, Нови Рид или Духовно 

спортског центра. Све три просторне целине су 

просторно и функционално повезане.  

 Границу ове урбанистичке целине са источне 

и јужне стране чини граница Плана, док  западну и 

јужну границу чине границе постојећих 

катастарских парцела 

У оквиру ове просторне целине издвојене су четири 

подцелине. 

Подцелина 6.1 - Стари Рид 

Претежна намена: туризам (угоститељски објекти) 

Преовладавајућа намена:  становање руралног типа, 

јавни објекти (образовање, црква, гробље, 

здравство, објекти локалне управе и др) 

Компатибилна намена: комерцијалне делатности 

(занатство), комунални објекти (пијаца) 

 Стари Рид, као постојећи етно комплекс, је 

сеоско насеље са свим одликама архитектуре и 

начина живота овог краја Србије  и представља 

центар насеља Власина Рид. 

 Стари Рид је у делу природног добра у коме 

важе режими  III степена заштите. Због изузетних 

амбијенталних и културно-историјских вредности 

простора и значаја који је имао у прошлости за 

шири власински простор (некадашњи центар 

власинске општине), планирана је заштита 

аутентичности етно комплекса, односно 

реафирмација његове улоге и рeвитaлизaциja, 

oбнaвљaњe пoстojeћих oбjeкaтa и изгрaдњa 

нeкoликo нoвих, уз зaдржaвaњe свих 

кaрaктeристикa трaдициoнaлнoг грaђeњa. За потребе 

укључивања овог реона у понуду културног туризма 

сугерише се израда студије за потребе 

ревитализације културног добра Рид-центар. До 

коначне валоризације, сви објекти имају статус 

добра под предходном заштитом.  

 У оквиру ове подцелине издвајају се следеће 

структуре и намене и то: објекат цркве са гробљем, 

здравство (здравствена станица), школство (објекат 

који се не користи-урушен је), услуге, објекти 

локалне управе-МЗ, пошта. Све ове објекте  треба 

ревитализовати, унапредити и дати им адекватне 

садржаје који ће повећати понуду у услузи и 

туризму. 



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1275 

 

 

 Старом Риду је дата могућност развоја у 

смислу понуде коју домаћинства могу да пласирају 

у смислу развоја сеоског туризма и 

комплементарних делатности. У том смислу, 

планира се ревитализација сеоских домаћинстава у 

оквиру махале и задовољење стандарда туристичке 

понуде.  

 Домаћинства имају потенцијал да развију 

сервисне услуге (као што су локални кулинарски 

специјалитети и смештајни капацитети) са 

елементима локалног обележја и наслеђа. 

 Пoтрeбнa je рeвитaлизaциja рурaлнe 

структурe сa свим oбjeктимa eтнoгрaфскoг 

кaрaктeрa у извoрнoм oблику и сa извoрним или 

нoвим функциjaмa уз минимaлнe, нeуoчљивe и 

нeнaмeтљивe нoвe инвeстициje. 

 Основни тип изградње објеката  намењених 

руралном становању су слободностојећи објекти 

максималне спратности П+1+Пк., док је спратност 

за све остале намене П+2. 

Зона шире санитарне заштите 

Подцелина 1.4, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 и 6,1- Махале: 

Минимални степен опремљености: 

Обезбеђен прикључак на јавну саобраћајну повр-

шину, канализација, електроенергетска инфраструк-

тура, водовод 

Најзначајнији садржаји културног наслеђа у 

Власина Риду, који имају статус претходне заштите 

су: 

А         Просторна културно-историјска целина 

Стари Рид: 

✓ Црква Св. Илија; 

✓ Парохијски дом са помоћним објектима; 

✓ Старо сеоско гробље; 

            Заштићени објекти варошке архитектуре: 

✓ Основна школа са спомен чесмом; 

✓ Прва грађевинска школа; 

✓ Месна канцеларија са амбулантом; 

✓ Пошта; 

✓ Кафана "Српски краљ" (бивша "Код 

Ристића") са собама за ноћење; 

✓ Кафана "Солун" Драгића Андрејевића; 

✓ Кафана Душана Поповића; 

✓ Кућа са помоћним објектима, Драже 

Андрејевића; 

✓ Кућа Бошка Андрејевића; 

✓ Кућа Сотира Поповића; 

✓ Стара спомен-чесма у центру махале; 

✓ Стара воденица на западном прилазу; 

✓ Остаци воденице у потоку јужно од махала 

Тувегџије 

✓ Споменик Ратку Павловићу Ћићку 

 Планско опредељење је очување и заштита 

свих непокретних културних добара са 

споменичким вредностима, независно од њиховог 

формалног статуса (категорисано, евидентирано, 

регистровано и идентификовано), због њихове 

будуће заштите и коришћења з а развој туризма и 

других активности. 

Да би се постојеће сеоске махале и обрадиве 

површине у њиховом окружењу заштитиле као 

просторно културно-историјске целине неопходно 

је насеља и околне територије заштитити од 

неконтролисане градње која нарушава 

традиционални рурални амбијент и обновити 

традиционални начин привређивања као део начина 

живота становништва тог предела. На тај начин 

створио би се амбијент за одрживи развој који 

подразумева активно укључивање 

непољопривредних делатности, пре свега, туризма у 

различитим видовима (сеоски, еко, ловни, спортски, 

итд). 

 За потребе укључивања ових садржаја у 

понуду културног туризма сугерише се израда 

студије за потребе ревитализације културног добра 

Рид-центар. До коначне валоризације, сви објекти 

имају статус добра под предходном заштитом. 

 Увидом у централни регистар заштићених 

природних добара Србије и документације Завода за 

заштиту природе утврђено је да се простор Плана 

налази на заштићеном природном добру-Пределу 

изузетних одлика "Власина" и захвата режим заш-

тите трећег степена на целокупном подручју, осим 

крајње северног дела плана који је покривен другим 

степеном заштите и на коме је већ изграђено неко-

лико викендица. 

 У обухвату грађевинског подручја, опреде-

љеног овим Планом генералне регулације планира 

се израда планова детаљне регулације за туристичко 

рекреативне центре међу којима су и махала "Стари 

Рид". 

 

 ДРУГА ДОКУМЕНТА ЗНАЧАЈНА ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА  

 

• Студија процена утицаја на животну средину 

постојећих објеката на подручју Власинског 

језера, насеља Власина Рид, Власина 

Стојковићева, Власина Округлица и Власина 

језеро 

 Студију процене утицаја на животну средину 

постојећих објеката за ово подручје урађен је од 

стране Института за водопривреду "Јарослав Чер-

ни".  

 Студија је одрадила анализу затеченог стања 

у насељима Власина Рид, Власина Стојковићи и 

Власина Округлица (објекте, водовод и канализаци-

ју, енергетску инфраструктуру, телекомунилкацио-

ну инфраструктуру, путеве). Такође, Студија је 

одрадила анализу зона заштите, и анализу могуђих 
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загађивача. Предложила је мере за спречавање и 

ублажавање утицаја и то:  

за заштиту воде, ваздуха, земљишта, буке и вибра-

ције, елементарних непогода, здравља становниш-

тва и уређење културних вредности. 

- Уредба о заштити предела изузетних одлика 

„Власина“  

(„Сл. гл. РС“, 30/06) 

 Средњорочни програм управљања предела 

изутетних одлика "Власина" предвиђен је за 

временски период од 2006. до 2011. године. Заштита 

сваког природног добра, а тиме и Предела 

изузетних одлика "Власина" представља, уопштено 

гледано, саставни део заштите природе и животне 

средине. С' тога се концепт заштите природних 

добара неизоставно базира на општим и посебним 

циљевима заштите. 

 Општи циљеви су универзални и 

представљају генерални оквир за дефинисање 

односа према свим природним и антропогеним 

појавама, процесима и активностима у простору.  

 Посебни циљеви заштите Предела изузетних 

одлика су детерминисани са једне стране потребом 

за адекватном заштитом посебних природних и 

других вредности и са друге потребом да се 

постојећи и потенцијални фактори деградације 

животне средине елиминишу или битно умање 

њихови негативни утицаји. Поред тога, битан основ 

за дефинисање концепта заштите природног добра 

јесте уважавање принципа тзв. "одрживог развоја", 

како због стварања повољнијих услова за привредни 

развој, тако и због заштите легитимних интереса  

локалне  самоуправе. 

 У складу са анализом прикупљених података 

и донесеним закључцима дефинисане су поједине 

локације и делови подручја и за њих прописани 

режими I, II и III степена заштите, укључујући и 

одговарајуће мере заштите животне средине.  

 Основни принцип (постулат) на коме мора да 

се заснива заштита, уређење и коришћење предела 

изузетних одлика, јесте заштита оних природних и 

других вредности и ресурса због којих је ово 

подручје проглашено заштићеним природним 

добром и категорисано као природно добро од 

изузетног значаја. 

 

6. АНАЛИЗА  И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 

СТАЊА 

 Обухват предметног подручја, односно 

насеље Стари Рид заузима јужни део насеља 

Власина Рид и представља центар насеља Власина 

Рид. 

 Стари Рид некада је био административно и 

трговачко средиште и представља најистакнутију 

целину на целој Власини. Налази се на истакнутој 

заравни са изузетним визурама према језеру и као 

такав поседује највећи потенцијал.  

 Зона Стари Рид је сеоско насеље са свим 

одликама архитектуре и начина живота овог краја 

Србије. 

Најистакнутија целина и некада урбани центар Рид 

са јавним објектима био је административни и трго-

вачки центар. Постављан на благој висоравни он је 

имао урбани комфор центра и са платоа цркве изу-

зетне визуре према подручју језера. 

 Предметни обухват има статус добра под 

претходном заштитом као аутентични етно ком-

плекс Стари Рид. У ПППН Власина је извршена 

делимична валоризација објеката у обухвату плана 

и дефинисани су објекти и целине у статусу прет-

ходне заштите до коначне валоризације и иденти-

фиковане су просторне културно историјске целине 

међу којима је и Стари Рид, Просторни план пред-

виђа заштиту аутентичног етно комплекса Стари 

Рид. 

С тим у вези, неопходно је поштовање тростепеног 

режима заштите у оквиру граница дефинисаног 

заштићеног природног добра - Предела изузетних 

одлика Власина (дефинисано за ПППН Власина на 

основу израђене Студије о заштити Власинског је-

зера са околином од стране Републичког завода за 

заштиту природе и према одредбама важећег Закона 

о заштити животне средине). На простору овог при-

родног добра примењује тростепени режим очувања 

и коришћења природе. На простору насеља Стари 

Рид успоставља се режим заштите III степена са 

селективним коришћењем природних богатстава и 

контролисаним активностима у простору које су 

усклађене са функцијама заштићеног природног 

добра. 

Простор Плана се налази у широј зони санитарне 

заштите изворишта водоснабдевања, односно изван 

уже зоне санитарне заштите. Предметно подручје 

налази се и у оквиру Еколошке мреже Србије, 

односно у оквиру еколошки значајног подручја 

"Власина", а на основу Уредбе о еколошкој мрежи 

("Службеми гласник PC. број 102/2010). 

 



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1277 

 

 

6.1 .Природни услови  

 

Геосаобраћајни положај  

Насеље Стари рид саобраћајно је повезано, локал-

ним путем, са државним путем II A реда бр. 231 

који даље повезује овај део Власине са Сурдулицом 

и Црном Травом. 

 

Педолошке карактеристике  

На брдовитом тлу и у већем делу поља распростра-

њене су смоница и гајњача (смеђе земљиште) . На 

планинским врховима хумусно силикатно земљиш-

те тамне боје (тамни подзол) погодује травнатој ве-

гетацији и боровницама. 

 

Климатске карактеристике  

Клима на Власинској висоравни је субпланинска, и 

то значи: 

• зиме су дуге и хладне са дуготрајним и дубоким 

снегом на планинским косама као и ледом на воде-

ним површинама, 

• лета су хладна, свежа и кратка, као прелазни пери-

оди са малим бројем топлијих дана са вишим тем-

пературама ваздуха и воде, који би омогућили ку-

пање у језеру, али су метеоролошки услови и неза-

гађена животна средина изузетно повољни за шетње 

и различите облике пасивне рекреације - мањом 

облачношћу од просечне карактеришу се лето и је-

сен што, заједно са вишим температурама ваздуха и 

мањом количином падавина, доприноси бољој по-

сећености подручја у то доба године. 

На околним планинским врховима има обележја 

планинске климе. 

Неки од климатских елемената праћени су на ста-

ници Власина (1230 мнв.). 

Температура ваздуха  

Најхладији месец и на Власини је јануар, а нај-

топлији је август. 

У зимским месецима пада снег који се задржава 

преко три месеца, а са дебљином преко 30 cm преко 

два месеца. Сем тога, као последица ниских темпе-

ратура, на Власинском језеру се образује ледени 

покривач, најчешће крајем децембра и траје до сре-

дине фебруара, па и до краја марта. Врло топлих 

летњих дана, са температуром ваздуха од 25°, на 

Власини има 20 дана у години. 

 

 

Кретање средњих месечних температура ваздуха може се видети из табеле 1. 

Табела 1: 

Влажност ваздуха  

Релативнај влажност ваздуха показује степен засићености ваздуха воденом паром. Влажност ваздуха 

зависи, од температуре ваздуха и количине падавина. Значајна је јер утиче на биљни и животињски свет, 

али и на здравље људи.  

Кретање релативне влажности на датом подручју може се сагледати из Табеле 2: 

Табела 2: 

Станица пролеће лето зима јесен Ср.год. 

Власина 78.5 74.2 81.1 84.3 79.6 

 

Падавине  

Уз температуру ваздуха, падавине представљају један од најважнијих климатских елемената. Станица Вла-

сина годишње прима већу количину падавина од станице Сурдулица, јер се налази на већој надморској ви-

сини. Најмања количина падавина се излучује на Власини у јулу, августу и септембру. Највећа количина 

падавина забележена је у мају и јуну, када има и највише кишних дана. 

Магла траје дуже на Власини (38.5 дана) и најчешћа је у јесењим и зимским месецима, док је најмање има у 

августу, јулу и јуну. 

 

Табела 3: 

 

 

 

 

Ветрови  

Станица јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год 

Власина -3,6 -2,6 0,2 5,6 10,2 13,8 15,8 16,1 12,3 7,4 2,9 -0,7 6,4 

Станица јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год 

Власина 62.3  60.5  65.8  75.6  86.6  10.3  53.8  47.4  52.2  70.5  85.0  76.7  838.9 
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Ветар утиче на испаравање тла и водене површине, на раст биљака, људске активности, посебно туризам и 

водопривреду. Најважнији параметри су честина и брзина ветра. 

Највећу честину на Власини северозападни, западни, источни и северни ветар. 

Брзина ветрова се креће на Власини од 1,8 (З), преко 2,6 (СЗ) до 3м/с (ЈЗ). Учестаност дана са јаким 

ветровима на Власини је највећа у марту, фебруару и јануару, када се стварају велики сметови, а најмања у 

септембру и августу. Јачина ветрова се испољава на целој Власини (ветрометрина), а највише на 

истакнутим узвишењима-косама, бреговима и брежуљцима и малим превојима. 

У току летњих дана, на Власини може да дође до нагле промене времена, што може битно да утиче на 

дужину и карактер туристичке сезоне. 

 

Сеизмолошке карактеристике  

- терен обухваћен планом detaqne регулације налази се у зони где се могу очекивати земљотреси јачине 7-8º 

МЦС скале за период од 100 година, односно 6,5-7 º МЦС скале за период од 50 година. Препорука је да се 

приликом сваког планирања изградње објеката обави сеизмичка микрореонизација 

- у фази израде пројеката обавити детаљнија инжењерско-геолошка и хидрогеолошка истраживања, (наро-

чито у зонама предвиђеним за изградњу и по коридорима саобраћајница и значајних инфраструктурних 

објеката), како би се дефинисали услови и ограничења за изградњу. 

 

6.2.Постојећа намена површина и врста градње 

 Центар села Стари Рид постављен је на истакнутој заравни (одакле вероватно и потиче назив Рид), 

са изузетним визурама са платоа цркве према језеру, и као такав поседује највећи потенцијал. 

Насеље Стари Рид (некада административно и трговачко средиште) је најистакнутија целина, са сада 

напуштеним и девастираним јавним објектима (школа, пошта...). Црква и месна канцеларија су недавно 

реновирани. 

 Анализом постојећег стања обухваћено је цело подручје, неизграђени и изграђени простори. Постоје-

ће површине се сагледавају са становишта просторног размештаја, по намени површина (графички прилог 

бр.2 „Постојећа намена површина“).  

Табела 3. Биланс постојеће површина по намени: 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА 

 

Постојећа 

површина (hа) 

Постојећа 

површина (%) 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

Површине јавне намене 

1. Саобраћајне површине  

Путно земљиште 0,71 10,58 

                                               ∑ 0,71 10,58 

2. Управа, администрација, здравство 

Месна канцеларија 

ПТТ 

Амбуланта  

0,17 2,53 

                                               ∑ 0,17 2,53 

3. Школство  

Основна школа - урушена 0,31 4,62 

                                          ∑ 0,31 4,62 

4. Комуналне површине и објекти 

Гробље 0,20 2,98 

                                           ∑ 0,20 2,98 

5. Зеленило 

Сквер          0,05          0,74 
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                                          ∑ 0,05 0,74 

свега – површине остале намене           1,44         21,45 

Површине остале намене 

6.Становање  

Постојеће махале          1,93 28,76 

                                            ∑ 1,93 28,76 

7 Верски објекти 

Црква Св. Пророка Илије  0,12 1,79 

                                             ∑  0,12 1,79 

8 Пословање  

Услуге, угоститељство...            0,22 3,28 

    0,22 3,28 

свега – површине остале намене            2,27         33,83 

 Укупно грађевинско подручје  3,71 55,29 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА 

Њиве, ливаде...   3,00 44,71 

Укупно земљиште ван грађевинског подручја           3,00         44,71 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Објекти јавних служби су у лошем стању, осим 

реновираног објекта месне канцеларије. 

 Јавни објекти попут школе и поште су 

напуштени и руинирани. Месна канцеларија се 

налази у реконструисаном објекту вишенамен-

ског карактера. Осим месне канцеларије у скло-

пу овог објекта се налази амбуланта, просторије 

туристичке организације (инфо центар) као и 

осам апартманских јединица. Објекат је спрат-

ности По+Пр+Пк са површином од 623 m2. 

Објекат основне школе "Ратко Павловић" је 

напуштен и у веома је лошем грађевинском стању. 

Школско двориште је запуштено, зарасло коровом. 

 Истурено одељење основне школе, до скоро 

смештено у објекту месне канцеларије је угашено и 

деца се превозе школским аутобусом до основне 

школе "Бошко Буха" у насељу Власина Округлица. 

 У просторно културно-историјској целини 

Стари Рид налази се објекат основна школа са Спо-

мен чесмом палим борцима у Првом светском рату, 

поште, црква, као и неколико породичних и угости-

тељских објеката. Сви поменути објекти имају ста-

тус добра под предходном заштитом. 

 Поменута градитељска баштина је у 

приличној мери девастирана, пре свега, због 

изражене депопулације села и старосне доби 

преосталих становника. Велики број сеоских 

кућишта, некада напредних и многољудних сеоских 

домаћинстава, остао је без сталних становника, док 

се део кућишта користи само током топлих месеци 

и током викенда од стране власника који живе у 

градовима. 
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 У источном делу обухвата Плана налази се 

старо гробље. Гробље има статус претходне 

заштите.  

 Јавно зеленило у насељу чини неуређене 

површина око јавних објеката. У централном делу 

на парцели бр.8605/1 постоји спомен чесма палим 

борцима из првог светског рата.                                                                                                 

 Остале намене се односе на становање 

руралног типа-махале, кућа за одмор и верског 

објекта.  

Стамбени објекти су углавном старијег датума, 

спратности  П и П+Пк. Објекти на парцели су 

постављени као слободностојећи. Парцелација је 

неуједначена.  

 Део културно-историјског наслеђа Старог 

Рида представља и Св. Пророка Илије из 18 века. 

Црква је недавно реконструисана и има статус прет-

ходне заштите. Порта верског комплекса је ограђена 

зиданом оградом и поседује пратеће садржаје (зво-

нару и сл). 

 

Од 

ту-

рист

ичко

-

уго-

сти-

тељ-

ских 

обје

ката 

издв

ајају се Стари хотел-Српски краљ који се више не 

користи и кафана јужно од објекта управе. 

Уз јужну границу плана протиче Јаничин поток који 

нема своју катастарску парцелу, није регулисан. 

Планом је потребно дати регулациони коридор овог 

птока. 

Стање саобраћајне мреже и капацитета сао-

браћајне инфраструктуре.  

Планско подручје Сатри Рид налази се на удаљено-

сти од градског насеља Сурдулице око 27 km. Сао-

браћајну везу са насељем остварује преко Државног 

пута IIа број 231 реда . 

Саобраћајна мрежа у овом делу је доста развијена. 

Постојећи путеви имају свеје парце али су већим 

делом без коловозног застора и имају за циљ да 

опслуже постојећу изградњу. Не постоје посебно 

издвојене и изграђене површине за кретање пешака 

у оквиру регулација улица.  

 Карактеристике терена на појединим, мањим, 

деловима ограничавајући су фактор због великих 

нагиба неповољних за градњу саобраћајница.  

 

 

 На простору предвиђеном за израду Плана 

детаљне регулације Стари Рид не постоји водоводна 

ни канализациона инфраструктура. Планом се пред-

виђа изградња потребних капацитета. 

 

Постојеће стање eлектроенергетске инфраструк-

туре 

 На планском подручју не постоје средњена-

понски електроенергетски објекти напонског нивоа 

35kV, као ни високонапонски објекти напонског 

нивоа 110kV, 220kV и 400kV нити се планира 

изградња истих у наредном периоду.  

 Средњенапонски објекти напонског нивоа 

10kV биће заступљени и у наредном периоду.  

 Планско подручје спада у групу брдско – 

планинских села, са претежном наменом становања 

у функцији туризма, а напајање ел.енергијом се 

врши из једне Т.С. 10/0.4kV, тип "СТС", снаге 

250/100kVA 

 Трафостаница је лоцирана у источном делу 

на граници планског подручја а прикључак Т.С. на 

средњенапонску електродистрибутивну мрежу је 

изведен преко 10kV далековода, који је изграђен као 
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надземни и на кога се могу прикључити нове Т.С. 

10/0,4кV које треба градити на планском подручју 

 Прикључни надземни далековод 10kV се на-

лази ван планског подручја и напојен је из правца 

ТС 35/10kV ''Промаја'' која је лоцирана на подручју 

"Власина Округлице" и преко које се електричном 

енергијом напаја комплетно подручје плана.  

 У обухвату Плана обновљени извори енерги-

је се не користе плански и организован начин. 

 На планском подручју се у наредном периоду 

предвиђа ревитализација постојећих објеката (ви-

кенд кућа) у функцији туризма, изградња нових 

објеката за потребе туристичких садржаја (хотели 

мањих капацитета, апартмани, одмаралишта, етно 

село) као и изградња едукативног центра (визитор-

ски центар, едукативни камп бунгаловског типа, 

објекти спорта и рекреације). Очекује се раст 

потрошње електричне енергије с'обзиром да ће се 

иста ангажовати за напајање наведених садржаја, те 

је потребно изградити нову Т.С. 10/0,4 кV снаге 

630kVA и повећати снагу постојеће Т.С. 10/0,4кV 

снаге 250/100kVA до максимално 250kVA. 

 Постојећи напојни 10kV далековод задово-

љава потребе будуће потрошње и на њега је могуће 

прикључити нове Т.С. које се граде на планском 

подручју. Далековод је изграђен на армирано – бе-

тонским и дрвеним стубовима са Ал-ч проводници-

ма одговарајућег пресека. За напајање нове МБТС 

треба користити кабал 10кV типа XHE 49-A 

одговарајућег пресека.   

 Нисконапонска мрежа од постојеће Т.С. до 

појединих потрошача – викенд кућа  је делом на 

армирано бетонским а делом на дрвеним стубовима 

са Ал-ч проводницима и СКС-ом и задовољава оче-

киване потребе, али се иста мора сукцесивно рекон-

струисати заменом дела стубова и пресека провод-

ника у циљу повећања преносне снаге. 

 Појединачни стубови НН мреже се налазе у 

зони будућих саобраћајница обухваћених планским 

подручјем. У појединим зонама исте треба дисло-

цирати поред саобраћајница са доградњом јавне 

расвете. 

 Распоред и напајање објеката је приказан на 

ситуационом плану – графички прилог, у оној мери 

у којој се предметна мрежа налази уцртана на ката-

старској подлози надлежне Службе за катастар и 

непокретности. 

 У границама Плана детаљне регулације 

Стари рид постоји ТК мрежа изведена на дрвеним 

стубовима, која је недовољног капацитета и концеп-

туално 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

 У циљу реализације Плана генералне 

регулације Власина Рид и туристичког развоја 

Власине и Власинског језера, а у складу са Законом 

о планирању и изградњи,  предвиђена је  израда о-

вог Плана, односно  просторно културно-историјске 

целине Стари Рид. 

 Овим ће се остварити правни и урбанистички 

основ за заштиту, изградњу и уређење простора. 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заш-

тите простора Плана заснивају се на дефинисању 

потенцијала, ограничења, заштите природе и кул-

турних добара као и развојним приоритетима 

посматраног подручја ради унапређења постојеће и 

нове урбане вредности, дефинисања јавног интереса 

и очувања природних и културних вредности про-

стора.  

 Визија и циљ планирања заснива се на орга-

низованом коришћењу природних и изграђених 

културних потенцијала.  

Културно-историјске вредности уједно представља-

ју и  потенцијал и ограничење за развој туризма и 

рекреације на територији општине Сурдулица. 
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 Општи циљеви организације, уређења и 

изградње овог простора су: 

* дефинисање правила грађења и уређења на 

јавном и осталом грађевинском земљишту; 

* стварање просторних услова како би се за 

плански опредељено земљиште, обезбедила 

флексибилна могућност реализације плани-

раних објекта, а у циљу стварања услова за 

квалитетнији развој туризма на територији 

општине Сурдулица; 

* дефинисање нових саобраћајних површина, 

нових саобраћајница, мирујућег саобраћаја и 

пешачких токова, за обезбеђење приступа, 

као и повезивање са планираним садржајима 

у окружењу; 

* разграничење површина јавног грађевинског 

земљишта од осталог у складу са Законом и 

прописима; 

* дефинисање  правила  грађења  и  уређења  

на јавном   и  осталом грађевинском 

земљишту; 

* дефинисање могућности парцелације и 

препарцелације; 

* дефинисање и спровођење мера заштите 

животне средине. 

 

ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Грађевинско подручје 

Укупна површина плана износи 6,71 ha. 

Планирана граница грађевинског подручја се 

поклапа са границом плана. 

Претежна намена на простору обухвата плана 

су површине намењене становању у функцији тури-

зма. Површином грађевинског земљишта су 

обухваћене и површине намењене саобраћајној и 

комуналној инфраструктури. 

Парцелација на подручју програма је не 

уједначена, са парцелама већих димензија.  

Табела 5. Биланс планираних површина по намени: 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА 

 

Планирана  

површина (hа) 

Планирана  

површина (%) 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

Површине јавне намене 

1.Саобраћајнеповршине 

Саобраћајнице 1,04  15,50 

                                               ∑ 1,04 15,50 

2.Управа и администрација 

Месна канцеларија 

Поста 

Амбуланта 

Информатиони центар 

0,21  3,13 

                                              ∑ 0,21  3,13 

3. Образовање 

Едукативни камп за младе 1,23  18,33 

                                              ∑ 1,23  18,33 

4. Комунални објекти 

Гробље  0,20 2,98 

                                              ∑ 0,20 2,98 

5. Зеленило 

Уређено зеленило              0,13               1,94 

                                              ∑              0,13 1,94 

свега – површине јавне намене              2,81 41,88 

Површине остале намене 
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6. Становање у функцији туризма 

Становање  3,78 56,33 

                                               ∑ 3,78 56,33 

7. Верски објекти 

Црква Св. Пророка Илије 0,12 1,79 

                                                ∑ 0,12 1,79 

свега – површине остале намене                3,90             58,12 

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА-грађевинско подручје                6,71 100 

 

 

2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

2.1.Општа правила за парцелацију, регула-

цију и изградњу 

 

Општим правилима и условима парцелације, 

 регулације и изградње одређује се начин уређења 

грађевинских парцела, регулационе и грађевинске 

линије, правила изградње, односно правила за 

одређивање положаја, висине и спољног изгледа 

објекта и друга правила изградње. 

 

2.1.1Врста и намена објеката који се могу 

градити у оквиру Плана 

 

 Правила уређења и грађења  су прописана за 

површине јавне и остале намене. 

 Наме дефинисане графичким прилогом 5. 

"Планирана намена површина", Р 1:2500, 

представљају преовлађујућу, доминантну намену на 

том простору. 

Правила уређења и грађења односе се на 

формирање грађевинских парцела и изградњу 

објеката. 

У оквиру сваке грађевинске парцеле,  

а у оквиру дозвољеног процента изграђености 

парцеле, допуштена је изградња других објеката, 

као и пратећих и помоћних објеката који су у функ-

цији коришћења главног објекта. 

Свака намена подразумева и друге 

компатибилне намене. У случају изградње поједи-

начних објеката компатибилне намене важе правила 

грађења као за ту намену у оквиру посматране це-

лине. 

 Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 

мобилијар и урбана опрема компатибилни су са 

свим наменама и могу се без посебних услова 

реализовати на свим површинама. 

 

2.1.2.Врста и намена објеката чија је 

градња забрањена 

 

 Објекти чија је изградња забрањена су сви 

они објекти за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину, а за које се у 

прописаној процедури не обезбеди сагласност на 

процену утицаја објеката на животну средину. 

 Обавезна је примена заштитних мера од 

буке, вибрација, аерозагађења... 

 На простору предвиђеном за заштитне 

појасеве не могу се градити објекти и вршити 

радови супротно разлогу због којег је појас 

успостављен. 

 У складу са законским обавезама, условима 

надлежних предузећа, установа и институција, 

одговарајућим уредбама или одлукама, техничким 

прописима и другим обавезама установљавају се 

заштитни појасеви и зоне, зоне контролисаног ко-

ришћења и забрањене или ограничене изградње – 

заштићени простори или објекти. 

 Заштићени простори и објекти су дефиниса-

ни у плану на одговарајући начин: текстуално и (и-

ли) графички. 

 Заштитни појас утврђен условима надлежног 

предузећа или институције је обавезујући. У зашти-

ћеним просторима се морају поштовати утврђене 

мере заштите. 

 За коришћење и изградњу на земљишту на 

коме је установљен вид заштите надлежан је орган 

који је утврдио заштиту или предузеће или инсти-

туција која управља земљиштем. 

 На простору предвиђеном за заштитни појас 

не могу се градити објекти и вршити радови 

супротно сврси због које је појас успостављен. 

 Забрањује се постављање уређаја и опреме 

које могу да имају ефекте јонизујућег и нејонизују-

ћег зрачења у оквиру спортско-рекреатихвних 

садржаја и паркова. 

 У зонама забрањене градње није дозвољена 

изградња нових објеката осим у случају да дође до 

промене у режиму заштите па се у складу са тиме 

промене и услови надлежног предузећа или инсти-

туције. 
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 У заштитном појасу дозвољава се изградња 

других врста инфраструктуре уз обавезу поштовања 

услова укрштања и паралелног вођења у складу са 

техничким прописима. 

Надземни и подземни инфраструктурни водови 

се постављају на основу траса утврђених у 

графичким приказима. Локације објеката и траса 

инфраструктуре су у Плану оријентационе и  могу 

се пројектном документацијом кориговати уколико 

то услови терена захтевају. 

 

2.1.3.Општа правила парцелације 

грађевинског земљишта 

 

 Парцелација грађевинског земљишта у плану 

је дата планом регулације површина јавне намене. 

 План парцелације је урађен за грађевинско 

земљиште планирано за површину јавне намене. 

 Парцелација грађевинског земљишта плани-

раног за јавне намене се састоји од текстуалног и 

графичког дела ("План регулације површина јавних 

намена са аналитичко геодетским елементима", у 

размери 1:1000).  

 Правила парцелације, препарцелације и 

исправка граница суседних парцела и спајање су-

седних парцела истог власника су дата за грађевин-

ско земљиште планирано за остале намене које ће се 

на захтев власника парцелисати у складу са овим 

планом (Чланови 65, 68 и 69. Закона о планирању и 

изградњи). 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског  

земљишта, са приступом јавној саобраћајној 

површини, која је изграђена или планом предвиђења 

за изградњу. 

  Парцела је дефинисана приступом на јавну 

површину, границама према суседним парцелама и 

преломним тачкама које су одређене геодетским 

елементима. 

  Грађевинска парцела је утврђена 

регулационом линијом према јавној саобраћајној 

површини, границама грађевинске парцеле према 

суседним парцелама и преломним тачкама које су 

дефинисане аналитичко-геодетским подацима. 

  Облик и величина грађевинске парцеле мора 

да омогући изградњу објекта у складу са решењима 

из плана, правилима о грађењу и техничким 

прописима. 

    Грађевинске парцеле се формирају уз 

поштовање имовинско-правних односа и постојећих 

међних линија. 

Парцелација и препарцелација грађевинског  

земљишта се врши на захтев власника односно 

корисника земљишта. 

Промена граница постојеће парцеле и 

формирање нових се врши на основу правила 

парцелације дефинисаних овим Планом.  

Подела постојеће парцеле на две или више 

мањих парцела се врши под следећим условима: 

- подела се врши у оквиру граница парцеле 

- приступ на јавну површину новоформираних 

парцела може се обезбедити и са сукорисничких 

површина. 

- спајањем парцела важећа правила изградње за 

планирану намену се не могу мењати, а капацитет 

се одређује према новој површини.  

  На основу пројекта препарцелације на већем 

броју катастарских парцела може се образовати 

једна или више грађевинских парцела, на начин и 

под условима утврђеним у планском документу. 

   На захтев власника, односно закупца ката-

старске парцеле врши се исправка границe парцеле, 

припајањем грађевинског земљишта у јавној своји-

ни постојећој парцели, ради формирања катастарске 

парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, 

на основу пројекта препарцелације.Приликом изра-

де пројекта препарцелације мора се поштовати пра-

вило да катастарска парцела у јавној својини која се 

припаја суседној парцели не испуњава услове за 

посебну грађевинску парцелу, као и да је мање 

површине од парцеле којој се припаја. 

 

Посебни случајеви формирања грађевинске 

парцеле 

      За грађење, односно постављање 

електроенергетских и телекомуникационих објеката 

или уређаја, може се формирати грађевинска 

парцела мање површине од површине предвиђене 

планским документом за ту зону, под условом да 

постоји приступ објекту, односно уређајима, ради 

одржавања и отклањања кварова или хаварије. 

Излаз на јавну саобраћајницу 

   Грађевинска парцела мора имати излаз на 

јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен 

приступ на јавну саобраћајницу .Ако се грађевинска 

парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, 

њена веза са јавном саобраћајницом се остварује 

преко приступног пута оптималне дужине 50 m и  

минималне ширине 3,5 m. Ако се приступни пут 

користи за једну грађевинску парцелу, може се 

формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за 

повезивање две или више грађевинских парцела са 

јавном саобраћајницом, формира се као посебна 

парцела. 

 

2.1.4.Општа правила регулације и положај 

објекта у односу на регулацију и 

границе грађевинске парцеле 
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 Регулациона линија: Простор је регулационим 

линијама разграничен за јавну намену. Регулационе 

линије су дефинисане у графичком прилогу број 6. 

„План регулације површина јавних намена са ана-

литичко геодетским елементима“. 

Грађевинска линија: Грађевинска линија се 

утврђује овим планом у односу на регулациону 

линију и представља крајњу линију докоје се може 

вршити изградња објеката. 

Удаљеност грађевинске од регулационе линије дата 

је у уграфичком прилогу број 7. „Урбанистичка 

регулација са грађевинским линијама“ Р 1:2500. 

Нивелација: Планом је дефинисана нивелација 

јавних површина; висинске коте на раскрсницама 

улица су базни елементи за дефинисање нивелације 

осталих тачака које се добијају интерполовањем. 

Нивелација је генерална, при изради пројектне 

документације она се може  прецизније и тачније 

дефинисати у складу са техничким захтевима и 

решењима. Нивелација површина дата је у 

графичком прилогу број 4. „План саобраћаја са ни-

велационим решењем“. 

Регулација простора се заснива на систему 

елемената регулације, и то: 

- урбанистичким показатељима (намена, индекс 

изграђености, индекс искоришћености, спратност 

објекта) 

- урбанистичким мрежама линија (регулациона 

линија, грађевинска линија, осовинска линија 

саобраћајнице, гранична линија зоне) 

- правилима изградње (постављање објекта, 

удаљеност објекта, висина објекта, постављање 

ограде, паркирање и гаражирање и др.) 

 Регулациона линија и осовина саобраћајнице 

јавног пута су основни елементи за утврђивање 

саобраћајне мреже. 

 Регулациона линија и осовина нових 

саобраћајница утврђују се у односу на постојећу 

регулацију и парцелацију, постојеће трасе 

саобраћајница и функционалност саобраћајне 

мреже. 

 За све нове објекте или доградњу постојећих 

локацијски услови  се издају према планираној 

регулацији. 

 Примарна и секундарна мрежа 

инфраструктуре (водовод, канализација, eлектрое-

нергетска мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско 

грејање) поставља се у појасу регулације. 

 Појаси регулације се утврђују за постављање 

инфраструктурне мреже и јавног зеленила у зонама 

парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и 

ван тих зона (далеководи, гасоводи, топловоди и 

сл.). 

 У плану су грађевинске линије одређене као 

грађевинска линија која се налази на растојању 

одређеном овим Планом. 

 Планирана грађевинска линија је нумерички 

дефинисана, са приказаним удаљењима од 

регулационе линије (у метрима) на графичком 

прилогу бр. 7. „Урбанистичка регулација са 

грађевинским линијама“ Р 1:2500. 

 Грађевинска линија надземних, подземних 

објеката и делова објекта који нису у систему 

функционисања саобраћаја и комуналних 

постројења не могу изаћи из оквира регулационе 

линије. Грађевински објекат поставља се предњом 

фасадом на грађевинску линију, односно унутар 

простора оивиченог грађевинском линијом. 

Све грађевинске линије дефинишу максималне 

границе градње које одређују однос планираног 

објекта према објектима на суседним парцелама и у 

оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит 

објекта може бити мањи у односу на максималне 

границе градње. 

 

2.2.Правила уређења за целине и зоне одре-

ђене планом 

 

 На основу анализе постојећих намена и 

процене развоја, узимајући у обзир  ограничења, 

просторне могућности планирања саобраћаја и 

комуналне инфраструктуре, простор обухваћен 

Планом дат је  као једна јединствена зона – Зона 

туризма. 

        Центарлни део зоне чине сдржаји управе 

и администрације за потребе насеља. У реновира-

ном вишенаменском објекту налазе се просторије 

месне канцеларије са пратећим садржајима (сала за 

састанке,канцеларија), амбуланта (лекар, медицин-

ска сестра, цекаоница) просторије информационог 

центра (туристичка организација). На првој етажи 

објекта налазе се и смештајне јединице (осм апар-

тманских јединица).  

Осим вишенаменског објекта у овој зони се налази 

и објекат старе поште које је потребно реконструи-

сати и привести намени. 

      У северном делу, на месту урушене основне 

школе, планом се предвиђа зона едукативног цен-

тра. На овом простуру планирана је изградња едука-

тивног кампа за младе чији садржаји би били упот-

пуњени сдржајима за спорт и рекреацију. 

      Преовлађујућу намену зоне туризма на потезу 

Старог Рида представља становање у функцији ту-

ризма. То су претежно објекти старијег датума, 

углавном без становника или објекти повременог 

становања (викенд кућа). Све објекте становања 

који су у лошем грађевинском стању је потребно 

реконструисати према правилима овог плана а пре-
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ма условима и смерницама завода за заштиту спо-

меника културе. Становање у функцији туризма 

односи се на апартмане и рента виле са мањим ка-

пацитетима. 

 

2.3.Услови за уређење и изградњу површина 

и објеката јавне намене и мреже саобра-

ћајне и друге инфраструктуре 

 На територији Плана, површине јавних 

намена би обухватале простор саобраћајних 

површина, објекте јавних намена (управе и 

администрације,здравства и сл.), комуналне, 

инфраструктурне објекте  и јавне зелене површине. 

За све намене у оквиру комплекса, потребно је: 

- озеленети све слободне просторе. Травњаке унутар 

комплекса подићи од врста предвиђених за 

интензивно гажење 

- бетонирати или поплочати пешачке стазе плочама 

отпорним на клизање 

- организовати паркирање у оквиру сопствене 

парцеле ван површине јавног пута, у зони улаза 

- у комплексу је забрањена изградња других 

објеката, који би могли да угрозе животну средину 

и основну намену простора. 

Планом се н предвиђа изградња нових објеката 

јавне намене, осим комуналних објеката и 

комплекса едукативног кампа али се оставља 

могућност реконструкције и доградње, тамо где то 

урбанистички параметри  дозвољавају. 

   Све површине и објекти јавне намене су 

одређени регулационом линијом. 

  Граница површина јавне намене је дефинисана 

линијама и луковима (регулациона линија). Линија 

је дефинисана тачкама за које су дате координате, а 

лук је дефинисан са две тачке (координате на по-

четку и крају лука) и радијусом који је приказан на 

графичком прилогу бр. 6. ” План регулације повр-

шина јавне намене “. 

 

Табела бр.5 Попис површина јавне намене са својинским статусом 

број 

ПЈН 
део кат.пар.бр. планирана намена 

Катастарска  

општина 

 Саобраћајнице 

1 
део к.п. бр. 13971, 8608, 8612, 13970, 8642/1, 

8647, 8648, 8650, 8672 и цела 8670  
Саобраћајница КО Власина Рид 

2 
део к.п. бр. 8612, 13970, 8642/1, 8643, 8642/2, 

8642/3, 8641, 8674  
Саобраћајница КО Власина Рид 

3 део к.п. бр. 8642/3, 8642/2, 8672 Саобраћајница КО Власина Рид 

4 
део к.п. бр. 13946, 8608, 8611, 8607, 8157, 

8597, 8596 
Саобраћајница КО Власина Рид 

5 
део к.п. бр. 8595/1, 8597, 8598/2, 8596, 8605/1, 

8586 
Саобраћајница КО Власина Рид 

6 

део к.п. бр. 13971, 8647, 8605/1, 8596, 8660, 

8585/2, 8585/1, 8664, 8659, 8584, 8582, 8583, 

8662/1,  

Саобраћајница КО Власина Рид 

7 
део к.п. бр. 8659, 8660, 8662/1, 8662/2, 8669, 

8658/2, 8664, 8657, 8658/1 
Саобраћајница КО Власина Рид 

8 део к.п. бр. 8641  Саобраћајница КО Власина Рид 

Јавни објекти 

   9 део к.п. бр. 8647, 8648, 8659 и цела 8649 

Месна канцеларија, амбу-

ланта, информациони цен-

тар 

КО Власина Рид 

Комунални објекти 

  10 цела к.п. бр. 8671 Гробље  КО Власина Рид 

Зеленило 
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  11 део к.п. бр. 8605/1 Парк  КО Власина Рид 

Едукативни центар 

  12 
део к.п. бр. 8674, 8672 и целе к.п. бр. 8675 и 

8673 
Едукативни камп КО Власина Рид 

Водно земљиште 

 13 део к.п. бр.8162  поток КО Власина Рид 

 14 део к.п. бр.8595/2, 8576  поток КО Власина Рид 

 

Бр.кат.пар.  – парцеле у државној својини 

Бр.кат.пар.  – парцеле у приватној својини 

 У случају неслагања графичког и 

текстуалног дела Плана по питању података 

окатастарским парцелама, меродаван је графички 

прилог бр. 6 - “План парцелацијеповршина јавне 

намене са аналитичко-геодетским елементима“ 

Р=1:1000 на коме су иприказани аналитичко-

геодетски елементи 

Јавне функције и службе, предузећа 

 То су објекти који се односе на образовање, 

здравство, дечју и социјалну заштиту, културу, нау-

ку, информисање, локалну управу и месне заједни-

це. 

У оквиру јавних садржаја налазе се следећа инсти-

туције, објекти и површине: 

Управа, администрација, јавни сервиси: 

- месна заједница-месна канцеларија  - 

ПТТ 

Здравство: 

- амбуланта 

Комуналне површине и објекти: 

- гробље, 

Парковске површине 

- парковск са игралиштем за децу и спомен чесмом 

Саобраћајне површине: 

- путно земљиште 

Едукативни центар: 

-едукативни камп-смештајни капацитети 

-спортски терени, рекреативне површине 

 Постојећи објекти се могу задржати у посто-

јећем стању уз могућност минималне доградње у 

циљу комплетирања постојећих садржаја али, могу-

ћа је и изградња новог објекта уз поштовање урба-

нистичких параметара предвиђених овим планом.  

 Дозвољени су радови на реконструкцији, 

изградњи и доградњи истих, уз могућност изградње 

пратећих комуналних и других садржаја и објеката 

у функцији основне намене простора.  

 У склопу објеката се могу наћи и  пословне, 

угоститељске и услужне делатности, али само као 

пратећи садржаји основној намени. 

 

2.3.2..Управа и администрација 
 То су објекти који се односе на локалну управу и 
администрацију. По указаној потреби, за нове објекте 

користиће се зоне постојећег центра насеља као и капа-

цитети постојећих објеката. 
 У складу са наменом, на овим локацијама су 

могуће интервенције у смислу осавремењавања 

садржаја, затим доградња, реконструкција и 

адаптација постојећих објеката или чак (ако се 

укаже потреба) изградња нових објеката, ако то 

услови на парцели дозвољавају, односно, замена 

постојећих објеката новим. 

 Дозвољена је изградња помоћних објеката 

који су у функцији коришћења главног објекта, чија 

намена не угрожава главни објекат и суседне 

парцеле у оквиру дозвољених урбанистичких 

параметара за парцелу.  

Урбанистички услови за изградњу и уређење су: 

- индекс заузетости парцеле је макс. 70% 

- индекс изграђености је макс. 2,1 

- спратност објеката је макс. П+2. 

 

2.3.3.Едукативни центар 

 

 Правила уређена за зону едукативног центра  

 На простору старе основне школе планиран 

је едукативни центар на површини од 1,24 ha.  

Едукативни кам за младе предвиђан као комплекс за 

смештај и едукацију младих из земље и иностран-

ства како би се упознали са заштићеним пределом 

Власинског језера као и културом и традицијом о-

вог краја. Камп је бунгаловског типа са централном 

зградом у којој су смештене просторије у функцији 

кампа: управа, едукативни кабинети, пројекциска 

сала, учионице, кухиња, ресторан и све остале пра-

теће просторије. Смештај деце и младих предвиђен 

је у више бунгалова или пансона. 
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Садржаји који се планирају у едукативном центру 

су: 

• Летња позорница  

• Централна зграда кампа 

• Бунгалови или пансиони за смештај деце и 

младих 

• Спортски терени за мале спортове: фудбал, 

кошарка... 

• Дечије игралиште 

• Справе за вежбање на отвореном простору 

 

 Све објекте у комплексу пројектовати у сти-

лу свремене али са освртом на тредиционалну архи-

тектуру овог краја.  За изградњу објеката потребно 

је применити природне матерјале дрво, камен...  

 Комплекс је потребно хортикултурно уреди-

ти са што више зеленила атохтоних врста. Сви 

објекти у комплексу морају бити међусобно повеза-

ни пешачким комуникацијама обезбеђеним урбаним 

мобилијаром (клупама, кантама) и одговарајућом 

расветом. 

Колски саобраћај унутар комплекса је забрањен 

осим сервисних возила. Паркирање решити унутар 

комплекса у улазном делу. 

 

Правила грађења за зону едукативног центра 

Основна намена: едукативни камп, летња позорни-

ца 

Објекти који могу да се граде у оквиру ове зоне: 

- централна зграда кампа; 

- објекти  за смештај; 

- летња позорница; 

- спортско-рекреативни објекти; 

- пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, 

одморишта, просторије за опрему и сл.); и 

- партерно уређење (одморишта, стазе и сл.). 

Пратећи садржаји: услуге, трговина на мало, 

угоститељство.  

Тип изградње: 

Слободностојећи објекти - објекат не додирује ни 

једну линију грађевинске парцеле 

Намена објеката чија је градња забрањена у овој 

целини: 

изградња других намена осим прописаних Планом; 

Забрањена је изградња у оквиру комплекса било 

каквих  објеката, који би могли да угрозе животну 

средину и основну намену тј. забрањена је изградња 

свих објеката за које је обавезна процена утицаја и 

за које се може захтевати процена утицаја на жи-

вотну средину, осим инфраструктурних објеката, а у 

складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 

које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 

за које се може захтевати процена утицаја на жи-

вотну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08). 

 У зони није дозвољена изградња објеката 

услужног и производног занатства и других 

делатности рада, комерцијалних објеката типа 

робно-тржних центара, велепродајних објеката, као 

ни објеката сервисно - услужних делатности 

(бензинске и гасне станице). 

 

Дозвољени урбанистички параметри  

 

 Простор зоне едукативни центар (ниво парцеле) 100% површине 

 

 Положај објекта на парцели 

 Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом и 

растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле.  

Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи 

 Положај објекта у односу на регулацију  мин. 5m 

 дефинисано на графичком прилогу бр. 7 План изградње и регулације 

 Положај објекта у односу на бочне границе парцеле 

 на делу бочног дворишта северне оријентације мин. 3m 

 на делу бочног дворишта јужне оријентације мин. 3m 

 Положај објекта у односу на задњу границу парцеле мин. 3m 

 Удаљење од суседних објеката 1/2 висине објекта 

али не мање од 6 m 

 

 Индекс заузетости Максимум  30% 

 Слободне зелене површине Максимум 60% 

 Проценат застртих површина минимум 10% 

  

 Дозвољена спратност централног објекта  Максимално П+1+Пк 
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 Дозвољена спратност смештајних јединица Максимално П+Пк 

 Висина објеката (метара)   

 до коте слемена за П+1+Пк  

(кота слемена дата у односу на коту приземља) 

Максимум  12  m 

 до коте слемена за П+Пк 

(кота слемена дата у односу на коту приземља) 

Максимум 9   m 

 

 Број објеката на парцели 

 На грађевинској парцели планираној за едукативни центар, гради се један вишенаменски објекат за 

потребе едукативног центра у склопу ког може бити и визиторски центар или два независна објекта и  

објекти за сместај као засебне јединице(бунгалови, пансиони) Могућа је изградња других објеката у 

функцији допуне основној намени, то су објекти за спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у 

оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу. 

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена, стакленика, 

зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара 

 

 Паркирање   

 број паркинг места на парцели 1 ПМ на 100m2 

 

Кота пода приземља    

 Кота пода приземља се одређује у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 

према нултој коти објекта.  

Кота приземља нових објеката са стамбеном наме-

ном, на равном терену, не може бити нижа од коте 

нивелете јавног или приступног пута и може бити 

највише 1,20m виша од нулте коте.  

 За објекте на стрмом терену са нагибом од 

улице, када је нулта кота нижа од коте нивелете ја-

вног пута, кота приземља може бити највише 1,20 

mнижа од коте нивелете од јавног пута. 

 За објекте, на стрмом терену са нагибом који 

прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта 

одређује се применом одговарајућих правила. 

 За објекте који имају индиректну везу са јав-

ним путем преко приватног пролаза, кота приземља 

утврђује се локацијским условима применом одго-

варајућих правила; 

 Кота приземља нових објеката са нестамбе-

ном наменом (пословање и делатности), може бити 

максимално 0,20m, а изузетно 0,45m виша од коте 

тротоара, (денивелација од 1,20m савладава се уну-

тар објекта). 

 

           Минимални степен комуналне опремљено-

сти: Саобраћајни приступ,електроенергетску, водо-

водну и канализациону инфраструктуру је потребно 

изградити у првој фази.  

Услови за формирање грађевинске парцеле 

 свака катастарска парцела може постати гра-

ђевинска уколико има облик и површину ко-

ји омогућавају изградњу објекта у складу са 

правилима грађења и техничким прописима 

и која има приступ јавној саобраћајној повр-

шини 

–  грађевинском парцелом се сматра постојећа 

катастарска парцела минималне ширине   

фронта према јавној саобраћајној површини 

12.0 m и минималне површине 400 m 2. 

           Инжењерскогеолошки услови 

У даљој фази  пројектовања  за сваку планирану 

изградњу објеката урадити детаљна геолошка 

истраживања како  би се дефинисали  могућности  и 

услови  за  фундирање  објеката. Сва истраживања 

урадити у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 

88/11) као и Правилником о садржини Пројекта 

геолошких истраживања и елабората о резултатима 

геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96). 

          Услови за уређење: 

Све планиране садржаје извести тако да се у што 

мањој мери наруши природни амбијент. Сечу дрва, 

крчење и уређење терена свести на минималну ме-

ру. 

Све незастрте површине се морају уређивати и одр-

жавати.  

Објекате и све поплочане површине (стазе, паркинг 

површине) пројектовати тако да се уклопе у при-

родни амбијент, са коришћењем природних матери-

јала у што већој мери за завршну обраду (дрво, ка-

мен, опека). 

           Слободне и зелене површине: 

– минимални проценат слободних  површина 

на парцели је 70% . 

– минимални проценат зелених површина у 

директном контакту са тлом (без подземних 

објеката и/или делова подземних објеката) износи 

60% 
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– обавезно је максимално очување постојећих 

зелених површине и квалитетне вегетације на 

парцели, посебно вредних стабала и група стабала; 

– на стрмим теренима правилним избором 

вегетације обезбедити дренажу површинских вода 

без спирања горњег слоја и са спречавањем појава 

ерозије.  

– обавезан је полупорозан застор са 

вегетацијом за надземне паркинг просторе и 

дрворедна стабла на свака 2 паркинг места; 

– све равне кровове или терасе одржавати као 

зелене површине са минимум 30% озелењене 

површине (или "зелени" равни кровови - кровне 

баште или зеленило у посудама).  

 

           Остали услови: 

          Постављање ограде 

 Грађевинске парцеле могу се ограђивати 

зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући од 

коте тротоара) или транспарентном оградом до 

висине од 1,4m. Транспарентна ограда се поставља 

на подзид висине максимално 0,2m а код 

комбинације зидани део ограде може ићи до висине 

од 0,9 m. 

Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9m 

од коте тротоара због прегледности раскрснице. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на 

грађевинској парцели која се ограђује. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати 

живом зеленом оградом која се сади у осовини гра-

нице грађевинске парцеле или транспарентном 

оградом до висине 1.4m која се поставља према ка-

тастарском плану и операту, тако да стубови ограде 

буду на земљишту власника ограде.  

Врата и капије на уличној огради не могу се 

отварати ван регулационе линије. 

          Обликовање 

 Изградња објеката треба да буде  прилагође-

на морфологији терена, објекте  постављати тако да 

прате природан нагиб терена. 

Објекте пројектовати у стилу свремене али са освр-

том на тредиционалну архитектуру овог краја.  

Приликом материјализације користити природне 

материјале.  

           Висина надзитка поткровне етаже износи 

највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до тачке прелома кровне косине.  

Посебни услови: 

Централну зграду кампа поставити на темељима 

урушене школске зграде применом услова датих 

овим планом и услова Завода за заштиту споменика 

културе . 

Спровођење плана за намену едукативни 

центар: 

Обавезна израда Урбанистичког пројекта и 

израда пројекта пејзажпог уређења. 

 

2.3.4.Саобраћајна инфраструктура 

Циљ планског  решења је да се дефинишу јав-

не саобраћајне површине које би уредиле постојеће 

стање,  омогућиле приступ свим парцелама и ство-

риле могућност за постављање све потребне 

инфрастуктуре. 

 

• Планирани саобраћај 

 Планиране интервенције на саобраћајној 

инфраструктури су минималне и  имају за циљ по-

дизање нивоа приступачности и опслуживања пла-

нираних намена посматраног подручја. 

Новопланиране саобраћајнице су у постојећем ста-

њу већ постојећи путеви који имају своје парцеле у 

катастру али су у лошем стању  а неки су само зем-

љани путеви. 

Овим планом планирана и је њихова реконструкција 

у смислу проширења профила који је потребан за 

безбедно одвијање моторног и пешачког саобраћаја 

и обезбеђивање потребне конструкције саобраћај-

ница. 

.   

• Правила грађења 

 Саобраћајнице се изводе унутар 

регулационих линија којe представљају и границу 

катастарске парцеле површине јавне намене за 

саобраћај. У појасу регулације, катастарске парцеле 

пута, смештени су сви конструктивни елементи 

доњег и горњег строја саобраћајнице. 

 Саобраћајнице у појасу регулације изводе се 

са савременом коловозном површином намењеном 

моторном саобраћају.  У појасу регулације  улица 

смешта се и сва потребна инфраструктура према 

условима и техничким захтевима који важе за 

конкретну инфраструктуру а који се односе и на 

међусобан однос различитих инфраструктурних 

капацитета и међусобна ограничења. 

 Саобраћајна инфраструктура се пројектује, 

гради, реконструише и одржава у складу са Законом 

о јавним путевима („Службени гласник“ РС 101/05, 

123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Правилником о 

условима које са аспекта безбедности саобраћаја 

морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр.  

50/11), Правилником о техничким нормативима за 

приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објеката повећаног 

ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, бр. 8/95), 

Правилником о техничким стандардима 

приступачности („Службени гласник РС“, бр. 19/12) 

као и другим законским, подзаконским и другим 
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актима који регулишу ову област, односно важећи 

технички нормативи који регулишу област 

изградње, одржавања, заштите и реконстрикције 

јавних путева.  

 Генерална  нивелација  нових или 

реконсруисаних саобраћајница спроводи се  тако да 

се  прате услови  на терену , водећи рачуна при томе 

да се обезбеде оптимални услови евакуације 

атмосферских вода и заштите од површинских. 

Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи 

је хабајући). Обрачун коловозне конструкције је за 

осовинско оптерећење меродавног возила од 115 

KN или ако општина донесе такву одлуку за мање 

оптерећене правце 60 KN. Материјали и процедуре 

при производњи и уградњи у свему према пројекту 

и техничким нормативима и стандардима.  

 Коловоз се изводи са ивичњацима или ивич-

ним тракама са стране.  

 Уз коловоз се поставља вертикална саобра-

ћајна сигнализација на прописан начин да не угрози 

слободни профил чија прегледност мора бити обез-

беђена у сваком тренутку. Знаци се постављају по 

пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и 

врсти.  

 Хоризонтална сигнализација се такође 

поставља по пројекту сигнализације и редовно одр-

жава.  

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да 

задовољи прописане стандарде што се доказује ате-

стима.  

 Коловоз на правцу државног пута је према 

пројекту државног пута односно као и ван насеља.  

Саобраћајна сигнализација, осим семафорске, на 

правцу државног пута је у власништву ЈП Путеви 

Србије. 

 Све измене у профилу, режиму и семафори-

зацији на улици којом је и правац државног пута 

могу се планирати и изводити само уз сагласност ЈП 

Путеви Србије.  

Прилазне и приступне саобраћајне површине су 

површине јавне намене које због просторних огра-

ничења немају услова да се формирају као улице са 

дефинисаним профилом а којима је обезбеђен кол-

ски приступ за две или три грађевинске парцеле. 

Како је речено, површине могу бити и неправилног 

облика и углавном су са изграђеним оградама или 

објектима на самој регулацији те је и регулациона 

линија постављена по постојећем стању са намером 

да се објекти не руше. У оквиру ових површина се 

постављају и други инфраструктурни системи било 

као подземни или као надземни. 

 Колски приступи су површине које се уређу-

ју на површини јавне намене преко тротоара или 

уличног зеленила и служе за непосредан колски 

приступ са коловозне површине јавне саобраћајнице 

на грађевинску парцелу суседа. Изводе се од регу-

лационе линије до коловозне површине. Носивост 

коловозне конструкције приступа је за осовинско 

оптерећење у складу са потребама суседа али не 

мање од 5.0 t. За породично становање може се из-

вести преко тротоарске површине обарањем ивич-

њака и преко уличног зеленила са површинском 

обрадом застора као на тротоару. За већи број кори-

сника (вишепородично,  јавне функције, паркира-

лишта, производне, комерцијалне и туристичке на-

мене приступ се изводи као површина коловоза и 

нивелационо прилагођена коловозу јавне саобраћај-

нице уз формирање кружне лепезе са радијусом 

према меродавном возилу. 

Улично зеленило представљају површине које су 

делови површина јавне намене, а не користе се као 

коловоз или тротоар. Уређују се као зелене, затрав-

љене површине које се редовно одржавају (косе). 

Могућа је и садња ниског растиња (цвећа) према 

посебној техничкој документацији. Уређење повр-

шина спроводи се уз сарадњу локалне самоуправе и 

управљача јавног путa 

Тротоари су посебне површине намењене за кре-

тање пешакa који не могу бити мање ширине од 1.5 

m.  

 Постављају са стране коловоза од којег су 

одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у односу 

на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или 

камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима којим 

се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врст 

производа.  

 На тротоарима је могуће постављање урба-

ног мобилијара (корпе за отпатке, жардињере, 

запреке према коловозу и сл). Тип је одређен одлу-

ком Скупштине града УЕ или посебним пројектом.  

 Могуће је садња пунктуалног зеленила на 

тротоарима са ширином од 2.5 m или више.  

 На тротоарима се постављају и елементи са-

обраћајне сигнализације према пројекту и технич-

ким нормативима.  

 При постављању мобилијара, саобраћајне 

сигнализације или садње мора се очувати минимал-

но 0.90 m између покретних и непокретних објеката 

на тротоару за пролаз инвалидских колица.  

 На пешачким прелазима прелаз са коловоза 

на тротоар извести са рампом минималне ширине 

1.8 m, дужине мин. 0.45 m и са мин. нагибом од 

20%. Рампа је посебно и видно обележена.  

Паркирање може бити јавно и паркирање за соп-

ствене потребе. Јавно паркирање спроводи се на 

површинама, у објектима и у профилу саобраћајни-

ца уз коловоз. Паркирање за сопствене потребе 

спроводи се на парцели власника (корисника) као 

индивидуално или колективно.  
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Број паркинг места димензионише се као минима-

лан према према броју корисника и то:  

- за стамбене објекте 1 паркинг место по стамбеној 

јединици или на 100 m2површине стамбене једини-

це,  

- за административне, трговинске, објекте мале при-

вреде, производне објекте 0,25 места по запосленом, 

или 1 паркинг место по локалу (или 1 паркинг место 

на 70 m2пословног простора),  

- за спортске, објекте културе и друге објекте ма-

совног окупљања по 1 паркинг место на сваких 6 

посетиоца.  

- за смештајне капацитете и угоститељске објекте 

по 0,3 паркинг места по смештајној јединици (за 

мотел 1 паркинг место по смештајној јединици) од-

носно 0,3 паркинг место по посетиоцу ресторана,  

- за објекте услужне намене и стоваришта најмање 2 

додатна паркинг места за кориснике  

- за мегамаркете и сличне објекте 1 паркинг место 

на 70m2пословног простора за потребе корисника 

услуга.  

 Посебан прорачун се спроводи за запослене а 

посебан за кориснике услуга (посетиоце) при чему 

се посебно обележавају места за службена лица.  

 Обрада површина може бити као и на коло-

возу или са посебном обрадом, према пројекној до-

кументацији.  

Једно паркинг место за управно паркирање је ди-

мензија 2.5х5.0m а ширина коловоза саобраћајнице 

је 5.5m. За паралелно паркирање уз коловоз паркинг 

место је димензија 2.0х6.0m а ширина коловоза је 

мин 3,5m.  

На паркиралишту мора да се обезбеди и видно обе-

лежи најмање 1 паркинг место за лица са инвалиди-

тетом или 1 место на сваких 20 возила (5% од укуп-

ног броја паркинг места). Паркинг место за возило 

за лица са инвилидитетом је димензија 3.5х6.0m. 

 

2.3.1.Електроенергетска  инфраструктура 

 

• Правила уређења 

 Планско подручје је намењено развоју 

туризма, спорта као и делом за викенд становање. 

Остала намена површина је јавно зеленило и зелене 

површине - паркови. У наредном периоду, очекује 

се умерени раст потрошње ел.енергије, па је 

неопходна изградња нових електроенергетских 

објеката средњег напона. Потребно је изградити 

нову трафо-станицу 10/0,4кV сличну типу MБТС 

снаге 630кVA, коју треба лоцирати у зони 

едукативног центра чиме ће се омогућити безбедно 

и квалитетно напајање већег дела објеката који ће се 

градити на планском подручју. Прикључак нове 

МБТС извести кабловским водом типа XHE 49-A 

3х(1х150)mm2, из правца постојећег далековода 10 

kV. Део објеката који ће се реконструисати као и 

део нових објеката у југозападном делу планског 

подручја могуће је напојити из постојеће ТС 

10/0.4kV, снаге 250/100kVA, тип "СТС", која је на 

граници планског подручја, уз услов реконструкције 

постојеће ТС са повећањем снаге, тако што би се 

заменио трансформатор и део СН и НН опреме на 

самој ТС до 250kVА. 

 Нисконапонска мрежа, је у делу насеља 

"Стари Рид" у планском подручју изграђена на 

армирано – бетонским и дрвеним стубовима и са 

Ал-ч водовима мањег пресека. Потребно је исту 

дислоцирати поред саобраћајница, извршити замену 

дела стубова и повећање пресека проводника уз 

доградњу јавне расвете. Такође потребна је 

изградња и нове нисконапонске мреже за напајање 

објеката едукативног центра, апартмана, етно села, 

викенд насеља.нова нисконапонска мрежа 

планирана је у појасу регулације. Реконструисану и 

новоизграђену НН мрежу градити као надземну на 

типским армирано-бетонским стубовима 9/250, 

9/1000 и 9/1600 и са самоносећим кабловским 

снопом Х00/О-А 3х70+50/8+2х16mm² и Х00/О-А 

3х50+50/8+2х16mm², 1kV. Прикључење извести на 

новоподигнутим стубовима уз новоизграђену МБТС 

10/0,4кV. Од ових стубова положити подземне 

кабловске водове 4х150mm2 типа ХР00-А и РР00-А, 

1кV до самог објекта трафо-станице. На тај начин 

обезбедиће се недостајућа ел.енергија, смањити 

губици ел.енергије и повећати безбедност и 

квалитет напајања. 

 По потреби, за објекте веће снаге и за објекте 

спорта и рекреације нисконапонску мрежу је могуће 

градити као кабловску, каблом типа ХР00-А и РР00-

 А одговарајућег пресека. Избор и полагање 

кабловских водова треба извршити сагласно 

одредбама техничке препоруке Е.Д. Србије T.П. 

бр.3, а надземну НН мрежу треба градити у свему 

према препоруци T.П. бр.8 и „Правилника о 

техничким нормативима за изградњу 

нисконапонских надземних водова“ (Сл. лист СФРЈ 

бр. 6/92). 

 Прикључци нових објеката са новоизграђене 

или реконструисане надземне мреже се врше 

кабловским снопом Х00-A 4х16mm² или 

кабловским водовима сличним типу РР00 

одговарајућег пресека. Прикључци потрошача 

ел.енергије на Е.Д. мрежу вршиће се сагласно 

одредбама техничких препорука Е.Д. Србије 

бр.ТП13 и ТП13-а. 

 Све саобраћајнице у комплексу, у насељеном 

делу, морају имати јавну расвету која се реализује 

уградњом светиљки на стубове надземне мреже и са 

напајањем из ТС 10/0.4kV преко додатних водова 
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2х16mm2. У делу где се врши напајање потрошача 

кабловском нисконапонском мрежом, као и за 

осветљење спортских терена јавну расвету градити 

као независну са светиљкама које се постављају на 

челичне стубове – канделабере и напајање истих се 

врши кабловским водовима 4х25mm2 типа РР00-А 

из Т.С. 10/0.4kV.  У делу где се врши изградња нове 

као и реконструкција постојеће нисконапонске 

мреже извршити изградњу инсталације јавне 

расвете заједно са НН мрежом користећи 

самоносиви кабловски сноп Х00/О-А 

3х70+50/8+2х16mm² и Х00/О-А 

3х50+50/8+2х16mm², 1kV. Треба користити 

економичне светлосне изворе као што су 

натријумове светиљке високог притиска и метал-

халогене светиљке одговарајуће снаге, које ангажују 

мању потрошњу ел. енергије уз већу ефикасност 

осветљења.  

 У планираној Т.С. треба уградити одговара-

јућу опрему за напајање и управљање јавном расве-

том као и за мерење потрошње за ове намене. 

 

ГРАФИЧКИ ПЛАН 

 Начин обезбеђења електричном енергијом за 

планско подручје се врши преко новоизграђених и 

реконструисаних електроенергетских објеката при-

казаних на графичком прилогу бр. 7 План мреже и 

објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:2500. 

 

• Правила грађења  

 

Изградња електроенергетских објеката се може 

вршити уз прибављену грађевинску дозволу и друге 

услове према Закон о планирању и изградњи ("Слу-

жбени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14 и 145/14). Издавање грађевинске дозволе је у 

надлежности локалне самоуправе. 

 Инвеститор може приступити изградњи обје-

ката на основу добијене грађевинске дозволе, уз 

услов да 8 дана пре почетка радова изврши пријаву 

почетка радова надлежном органу који је издао гра-

ђевинску дозволу и грађевинској инспекцији на чи-

јој се територији граде објекти.  

 Услови за укрштање и паралелно вођење 

објеката инфраструктуре, са постојећим и планира-

ним електроенергетским надземним водовима одре-

ђени су Техничком препоруком бр. 10  ЕПС–

Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије, 

Правилником о техничким нормативима за изград-

њу надземних електроенергетских водова називног 

напона од 1kV до 400kV и Правилником о технич-

ким нормативима за изградњу нисконапонских во-

дова. 

 За постојеће средњенапонске надземне водо-

ве мора се обезбедити заштитни коридор који за 

водове 10kV износи минимум 10m (по 5m од осе 

далековода на обе стране) и у којем није дозвољена 

градња објеката било које врсте.  

У односу на коловоз пута стубови С.Н. надземне 

мреже 10 kV морају бити удаљени минимално: 

- 10m......за локалне путеве, изузетно 5m, а угао 

укрштања без ограничења за локалне путеве. 

За надземне нисконапонске водове заштитни кори-

дор зависи од врсте проводника (Ал-ч или СКС). 

 Стубови надземне Н.Н. мреже треба да су 

удаљени минимум 2m од коловоза за магистрални, 

регионални и локални пут. 

 У односу на саобраћајнице у насељу, код 

укрштања, приближавања и паралелног вођења над-

земне НН мреже, стубови се могу постављати без 

ограничења у односу на коловоз, пожељно на уда-

љености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом 

појасу. 

 У односу на гасовод сигурносна удаљеност 

стуба мреже треба да износи: 

- 2,5m …зa Н.Н. мрежу са СКС-ом 

- 10m ...  за Н.Н. мрежу са Алч водовима   

 Код изградње надземних водова СН и НН 

морају се поштовати прописи дефинисани: 

- „ПТН за изградњу надземних електроенергет-

ских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ 

(Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) 

и 

- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских 

водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92) 

 

 Такође се морају поштовати прописи о 

техничким условима заштите подземних металних 

цевовода од утицаја електроенергетских построје-

ња, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ 68/86), 

прописи о заштити телекомуникационих постројења 

од утицаја електроенергетских постројења, заштита 

од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ 

бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег 

зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09). 

Обновљиви извори енергије се такође могу градити 

уз поштовање прописа за ову врсту објекта. 

 Електроенергетски каблови се могу полагати 

уз услов да су обезбеђени минимални размаци од 

других врста инсталација и објеката који износе: 

0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља 

грађевинских објеката 

0,5m ... од телекомуникацијских каблова 

0,8m ... од гасовода у насељу 

1,2m ... од гасовода ван насеља 

У односу на путеве , кабл се код прелаза преко 

истих полаже у заштитну цев, на дубини најмање 

0,8m испод површине коловоза. 
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Код паралелног вођења минимални размак у односу 

на пут треба да је : 

мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код 

приближавања 

мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m 

код приближавања 

 Ако се потребни размаци не могу постићи, 

кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2m. 

са обе стране места укрштања или целом дужином 

код паралелног вођења, при чему најмањи размак не 

сме бити мањи од 0,3m. 

На прелазу преко саобраћајнице енергетски кабл се 

полаже у заштитну цев, на дубини минимално 0,8m. 

 Код укрштања са телекомуникационим 

каблом, енергетски кабл се полаже испод . 

 У свим објектима заштита од индиректног 

напона додира се спроводи мером аутоматског 

искључења у TN или ТТ систему, према условима 

надлежне електродистрибуције и сагласно 

стандарду СРПС-Н.БЗ.741.  

 На графичком прилогу бр.7. “План мреже и 

објеката комуналне инфраструктуре“, приказани су 

потребни електроенергетски објекти из којих се 

обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском 

подручју. 

 

2.3.1.Телекомуникациона инфраструктура 

 

• Правила уређења 

 

Електроенергетска и телекомуникациона мрежа на 

целокупном простору мора бити функционална и 

прилагођена потребама програмског развоја за 

разматрана подручја, као и са одредбама из планова 

вишег реда, односно Просторног плана Републике 

Србије. Потребно је испоштовати и специфичне 

захтеве законских докумената донетих на нивоу 

Републике Србије, којима се постављају неке 

смернице развоја и ограничења разматраног 

подручја и које се сматра подручјем изузетних 

особина. Такође, морају се поштовати досадашњи, 

усвојени плански акти, који су дали одређене 

смернице и дефинисали поставке и циљеве.  

 Сагледавајући телекомуникационе потребе у 

обухвату плана као и могуће проширење неопходно 

је извршити следеће: 

1. Изградњу преносног система  којим ће бити 

повезана планирана телефонска централа mI-

PAN „ Власина Рид “ са постојећом телеко-

муникационом инфраструктуром . У зависно-

сти од конфигурације терена  планирати ра-

дио-релејни систем или полагање оптичког  

кабла  у PVC цеви пречника ø40mm до пла-

ниране телефонске централе mIPAN. 

  Од планираног mIPAN „ Власина Рид “,  не-

опходно је извршити полагање подземног те-

лефонског кабла типа ТК59DSL потребног 

капацитета до планираних IRO ( изводно раз-

водних ормана ) као и ПЕ цеви пречника 

ø40mm , са којих ће се разводним подземним 

телефонским кабловима типа DSL потребног 

капацитета као и по потреби оптичког теле-

фонског кабла потребног капацитета,  омогу-

ћити телефонски прикључак за сваки објекат 

у зависности од намене, као што је приказано 

на графичком прилогу. 

2. Прелазе каблова преко саобраћајница обавез-

но извршити кроз ПВЦ цеви ø110mm 

3. Планом је предвиђено повећање броја базних 

станица мобилне телефоније и оптимално 

покривање целог подручја одговарајућим 

сигналом. Локације за изградњу базних 

станица мобилне телефоније биће дефинисане 

појединачно, како се буде указивала потреба 

за изградњом истих, уз обавезну разраду 

локација урбанистичким пројектима у складу 

са условима надлежних организација, а 

нарочито Завода за заштиту природе. 

 

Планирањем телекомуникационе мреже и њене 

изградње , приступна мрежа има у будућности сле-

деће карактеристике: 

• Да омогућава велики број корисничких 

сервиса (од POTS-a до MPLS/IP ) 

• Да је флексибилна и изграђена модулар-

ном опремом, 

• Да обезбеђује ефикасно коришћење про-

пусног опсега, 

• Да омогућава интегрисано управљање те-

лекомуникационом опремом и сервисима, 

• Да је једноставне конфигурације и рела-

тивно једноставна за одржавање и 

експлоатацију, 

• Да је изграђена опремом која је компак-

тна и поуздана, 

• Да је отворена за будуће архитектуре ( 

како би подржала сервисе базиране на 

технологијама као што су VDSL, Gigabit 

Ethernet…), 

• Да је економски исплатива. 

 

 Таква телекомуникациона мрежа нове гене-

рације ( Next Generation Netvork NGN ), треба да 

обезбеди широк спектар различитих корисничких 

сервиса и то: 

- POTS/VDSL2+ сервис 

- IN сервисе, 
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- Дигиталне изнајмљене линије различитих 

протока, 

- Брзи приступ интернету, 

- Виртуелне приватне мреже на L2 нивоу ( 

L2VPN ) 

- Виртуелне приватне мреже на L3 нивоу ( 

L3VPN ) 

- Интегрисани пренос гласа, података и 

видео сигнала ( тзв. „triple play“ сервис). 

 

• Правила грађења  

 

Приликом извођења радова, обавезно је узети 

у обзир места приближавања и укрштањаса ТТ 

капацитетима и у свему се придржавати важећих 

техничких прописа. 

Уколико се изводе нове приводне инсталације, на 

местима укрштања са постојећим ТТкабловима 

вертикално растојање не сме бити мање од 0,5m , и 

обавезна је заштитакаблова постављањем у цев 

Ø110 mm.Код паралелног вођења поменутих 

инсталација, хоризонтално растојање не сме 

битимање од 1 m, а то се односи и на приближавању 

објекту. 

Извођач радова је обавезан да предузме све 

потребне и одговарајуће мерепредострожности како 

не би на било који начин дошло до угрожавања 

механичкестабилности и електричне исправности 

постојећих ТТ капацитета. 

Како не би на било који начин дошло до угрожава-

ња механичке стабилности иелектричне исправно-

сти постојећих ТТ каблова и како би се обезбедило 

нормалнофункционисање ТТ саобраћаја, инвести-

тор - извођач радова је дужан да свеграђевинске 

радове у непосредној близини ТТ капацитета 

изводи искључиворучним путем без употребе 

механизације, уз предузимање свих потребних 

меразаштите. 

Пре почетка извођења било каквих грађевин-

ских радова потребно је извршитиидентификацију и 

обележавање трасе постојећих подземних ТТ кала-

цитета, како би сеутврдио тачан положај и дубина, и 

дефинисали коначни услови заштите. 

 

2.3.2.Комунална  инфраструктура 

 

• Правила уређења 

 

1.А. Водоснабдевање  

         Објекти у зони насеља и махала се махом пи-

јаћом водом снабдевају из индивидуалних водо-

захвата. Ти водозахвати су типа каптираних издани 

за групе стамбених објеката. Овакав начин снабде-

вања у количинском смислу задовољава тренутне 

санитарне потребе становништва. Са друге стране, 

квалитативно, ове воде не одговарају захтевима 

дефинисаним Правилником о квалитету  воде за 

пиће. 

         Просторним планом подручја посебне намене 

Власина - ППППН ("Сл.гласник РС" бр. 133/04) у 

складу са Водопривредном основом Републике 

Србије планирана су два главна дистрибуциона 

резервоара, у два највећа центра потрошње воде, и 

то: резервоар "Дуге Њиве" - центар РИД и резерво-

ар "Чубрин Рид" - центар Округлица, који преко 

главног дистрибуционог прстена око Власинског 

језера обезбеђује стабилност будуће доминантне 

друге висинске зоне снабдевања водом.  Део систе-

ма је и постојеће постројење за прераду сирове воде 

Тувегџије које тренутно снабдева водом махом 

постојеће објекте у насељу Власина Рид. 

          Планирано је гравитационо снабдевање водом 

за пиће највећих потрошача воде; 

Целокупан простор насеља Власина Рид  подељен је 

у три висинске зоне. Коте постављања резервоара и 

трасе вођења цевовода дате су у графичком делу 

плана. Друга зона водоснабдевања, којој припада 

подручје обухваћехо овим планом, преовлађујућа је 

за већину постојећих и новопланираних објеката 

водоснабдевања. Компензациони резервоар за 

дневно изравњавање потрошње је резервоар Дуге 

њиве, запремине 1000 м3, са котом дна 1365мнм и 

котом нивоа од 1370 мнм. Граница водоснабдевања 

друге зоне водоснабдевања се налази приближно на 

коти 1350 мнм.  

 Дистрибутивна водоводна мрежа унутар о-

бухвата плана ће бити од полиетиленских цеви ми-

нималног пречника Ø110мм и повезана на поменути 

систем. Она треба да обезбеди водоснабдевање свих 

постојећих и планираних објеката на простору који 

је обухваћен овим планом детаљне регулације.  

За имплементирана решења водоснабдевања у овом 

планском документу потребно је обезбедити водну 

сагласност. 

 

1.Б. Фекална канализација  

         У зони насеља фекална канализација не посто-

ји. Стамбени објекти на тим локацијама имају 

индивидуалне септичке јаме које су често лоше гра-

ђене, са лошим степеном вододрживости, што 

повремено доводи до појава бактериолошких зага-

ђења подземне воде у ужим зонама махала. Постоји 

реални проблем нередовног пражњења ових јама, 

тако да долази и до повремених изливања отпадних 

вода на површину терена.  

Планирана канализациона мрежа биће минималног 

пречника Ø200мм са свим објектима који су на њој 

неопходни. 
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        Фекална канализација треба да омогући при-

хватање и одвођење употребљене санитарне воде 

преко новопланираних цевоводних праваца до пла-

нираног северног полупрстена: крак Махала Ђоши-

ни - Власина Рид – ППОВ Власина. Канализациона 

мрежа се планира да омогући одвођење фекалних 

вода од свих будућих корисника простора на 

посматраном подручју, а трасе канализационих во-

дова прате планиране и будуће саобраћајнице, ко-

ристећи расположиве просторе и падове терена. 

Канализациони системи су у врло уској вези са во-

доснабдевањем и представљају органску целину са 

њим. Због тога се канализациони системи морају 

развијати упоредо са развојем система водоснабде-

вања.  

          Пројектна документација која третира ову 

проблематику мора имати водну сагласност и 

сагласност низводних општина Црна Трава, Власо-

тинце и Сурдулица. 

 

1.Ц.Кишна канализација  

 

       У зони насеља и махала атмоферска канализа-

ција не постоји. Пад терена углавном гравитира ка 

језеру, тако да атмосферска вода, било површински  

или филтрацијом завршава у језеру. Највећи део 

атмосферских вода одводи се постојећим природ-

ним токовима, потоцима и јаругама у језеро. 

Кишна канализација треба да омогући одвођење 

атмосферских вода са саобраћајница, кровова и дру-

гих уређених површина до природног реципијента. 

Развој атмосферске канализације, има задатак заш-

тите урбанизованих површина унутар планског 

подручја од плављења атмосферским водама.  

     За очување квалитета вода и заштиту Власинског 

језера од загађења атмосферским водама (тзв. 

малим кишама), предвиђена је изградња: 

    - ободних канала, углавном дуж саобраћајница; 

    - ригола на самим саобраћајницама; 

    - прикупљање атмосферских вода у ретензионим 

басенима; 

     За површине са стационарним саобраћајем 

(паркинг простори и сл.) пре упуштања 

атмосферских вода неопходно је спровести 

поступак издвајања масти и уља из воде која се 

испушта. 

 

• Правила грађења  

 

Водоводна мрежа 

 

Дистрибутивна водоводна мрежа се мора 

трасирати тако:  

- Да не угрожавају постојеће и планиране 

објекте, као и планиране намене коришћења 

земљишта  

- Да се поштују прописи који се односе на 

друге инфраструктурне системе и објекте  

- Минимална дубина укопавања цеви водовода 

је 0,8 m од врха цеви до коте терена, односно тако 

да цев буде заштићена од дејства мраза и 

саобраћајног оптерећења  

- Минимални унутрашњи пречник уличне 

водоводне цеви треба да буде 100mm (због 

противпожарне заштите објекта). Водоводну мрежу 

градити у прстенастом систему, где је то могуће 

због повољнијег хидрауличког рада система  

- Предвидети постављање противпожарних 

хидраната на прописаном растојању у свему према 

важећем правилнику о против пожарној заштити. 

Хидранти треба да буду надземни, видно обележени 

и постављени тако да увек буду приступачни.  

- Предвидети и друге неопходне објекте на 

мрежи (шахтове са затварачима, испусте, ваздушне 

вентиле и др.) потрбних за њено лако одржавање и 

ефикасно функционисање. 

- Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара 

због могућих кварова, а ако негде и буде већи 

предвидети уградњу регулатора притиска  

- Минимално растојање ближе ивице цеви од 

темеља објекта је 1,50m. Минимално дозвољено 

растојање при паралелном вођењу са другим 

инсталацијама износи:  

    - међусобно водовод и канализација 0,40m  

    - до електричних и телефонских каблова 

0,50m  

- Тежити да водоводне цеви буду изнад 

канализационих, а испод електричних каблова при 

укрштању.  

- Избор материјала за изградњу водовода као и 

опрема која се уграђује врши се уз услове и 

сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, 

и морају да задовољавају све прописане стандарде и 

поседује атесте сертификационих кућа које 

контролишу квалитет истих.  

- Појас заштите око главних цевовода износи 

најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У појасу 

заштите није дозвољена изградња објеката, ни 

вршења радњи које могу загадити воду или 

угрозити стабилност цевовода.  

- Забрањена је изградња објеката и сађење 

засада над разводном мрежом водовода и 

канализације. Власника непокретности која се 

налази испод, изнад или поред комуналних објеката 

(водовод или канализација) не може обављати 

радове који би ометали пружање комуналних 

услуга.  
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- Прикључење на јавни водовод врши се 

искључиво према условима које одреди надлежно 

јавно комунално предузеће  

- Водомер мора бити смештен у посебно 

изграђени шахт и испуњавати прописане стандарде, 

техничке нормативе и норме квалитета, а поставља 

се на 1,50m од регулационе линије, односно у 

посебном орману-ниши, уколико је у објекту. 

-  Димензионисање водомера извршити на 

основу хидрауличког прорачуна.  

- Забрањено је извођење физичке везе градске 

водоводне мреже са мрежама другог изворишта: 

хидрофори, бунари, пумпе итд.  

- Приликом градње цевовода и објеката 

водовода строго се придржавати прописа о 

безбедности и здравља на раду  

 

Фекална канализација  

 

Изградњу канализације и постројења за 

пречишћавање отпадних вода планирати 

истовремено или најпре изградњу постројења, па 

затим канализације.  

Систем евакуације отпадних вода за подручје 

обухваћено планом усвојен је као сепарациони.  

Канализација се мора трасиорати тако:  

- Да не угрожава постојеће и планиране 

објекте, као и планиране намене коришћења 

земљишта  

- Да се поштују прописи који се односе на 

друге инфраструктурне системе и објекте  

- Колекторе за сакупљање и одвођење фекални 

отпадних вода трасирати дуж осовине 

саобраћајнице, а водовод испод тротоара.  

- Максимална дубина укопавања колектора 

канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m). 

Минимална дубина треба да буде таква да цевовод 

буде безбедан у односу на темена оптерећења  

- Ревизиона окна морају се постављати на:  

   - местима споја два колектора  

   - ако се мења правац колектора који спроводи 

фекалну отпадну воду 

   - на правцима на растојању највише 200D  

   - при промени пречника колектора  

- Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар 

регулационе линије и у истом извршити 

каскадирање (минимална каскада 60цм, 

максимална 30цм). Прикључке из ревизионог 

окна до канализационе мреже извести са падом 

од 2 – 6 %, управно на улични канал, 

искључиво у правој линији без хоризонталних и 

вертикалних ломова.  

- У правцу тока не сме се ни код једне врсте 

коректора са прикупљање и одвођење отпадних 

вода вршити прелаз са већег на мањи пречник 

колектора.  

- Минимални пречник уличне фекалне канализације 

је Ø200mm, а кућног прикључка Ø150mm.  

- Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, 

по правој линији одвести из објекта ка уличној 

канализацији.  

- Забрањено је увођење атмосферске воде у 

колекторе фекалних вода.  

- Квалитет отпадних вода које се испуштају у 

канализациони систем мора да одговара 

Правилнику о техничким и санитарним 

условима за испуштање отпадних вода у 

градску канализацију.  

- Прикључење гаража и других објеката, који 

продукују отпадну воду са садржајем уља, 

масти, нафтних деривата вршити преко 

таложника и сепаратора уља и масти.  

- Код пројектовања и изградње обавезно је 

поштовање и примена свих важећих техничких 

прописа и норматива из ове области.  

 

Атмосферска канализација  

 

         Атмосферске воде дуж шеталишта и 

саобраћајница сакупити путем отворених канала, 

ригола и подземних канала. Кишница са кровних 

површина се системом олука и сливника усмерава 

ка зеленим површинама.  

Код осталих објеката (хотели, паркинг простори, 

главне саобраћајнице) треба се придржавати 

следећег:  

- Прикључење кишних и дренажних вода објеката 

извршити преко таложника.  

- Уколико у близини објеката не постоји улична 

атмосферска канализација, прикупљене 

атмосферске воде са локације се могу упустити у 

отворене канале поред саобраћајница или у 

затрављене површине у оквиру локације.  

- Са површина које могу бити оптерећене мастима и 

уљима, атмосферску воду пре упуштања пречистити 

у сепаратору масти и уља. 

 

2.3.3.Термоенергетска инфраструктура 

 

• Правила уређења 

 

        Планом је предвиђена изградња мернорегула-

ционе станице Рид излазног притиска од (1-4) bara 

која ће бити прикључена на коридор будућег плани-

раног магистралног гасовода . 

Траса планираног гасовода почиње у противпожар-

ном шахту, одатле се гасовод води зеленим повр-

шинама, тротоарима, у изузетним случајевима ко-

ловозом саобраћајнице. 
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Планским документом су створени услов за изград-

њу гасовода посматраног подручја. 

 

• Правила грађења 

       На наведени магистрални гасовод биће прикљу-

чена дистрибутивна полиетиленска мрежа, за дис-

трибуцију природног гаса . 

        Гасоводи од полиетилена се полажу по правилу 

подземно, па је такав начин полагања примењен и 

за ову дистрибутивну мрежу. Гасовод се полаже на 

дубину од 0.6-1 метра у зависности од услова тере-

на. 

         Гасовод се полаже у ров просечне дубине око 

1m и ширине око 0.7m (0.70.4m за прикључке). 

Пожељно је да се гасовод постави на слој песка 

дебљине око 0.1m, а са сваке стране цеви је потре-

бан слободан простор (до ивице ископа) од око 

0.15m ради полагања цеви. 

         Гасовод је потребно затрпати песком (0,1m 

изнад горње ивице цеви), а изнад тога се ров затр-

пава земљом из ископа. 

         Изнад гасовода (на око 0.3m) поставља се жута 

пластична трака упозорења са натписом “ОПА-

СНОСТ ГАСОВОД”. 

        Траса дистрибутивног гасовода је одређена у 

сагласности са ситуацијом на терену и углавном се 

води тротоарима или зеленом појасу, са обе стране 

улице, а на местима где то није могуће или су улице 

незавршене, траса се води у коловозу. 

         На деловима проласка трасе испод саобраћај-

ница предвидети постављање заштитних цеви или 

неких других видова заштите. 

           Решењем дистрибутивне мреже биће обухва-

ћени сви потенцијални корисници, како домаћин-

ства (грејање, кување и топла вода), тако и индус-

трија. 

           Из овога ће произаћи укупна потребна 

топлотна снага и количина гаса, за територију 

општине. 

 

Минимално дозвољено одстојање подземних га-

совода (m)  

 

О Б Ј Е К А Т Укрш-

тање 

Паралел-

но вођење 

Други гасовод 0,2 0,6 

Топловод, водовод, канали-

зација 

0,2 0,3 

Канали топловода 0,5 1 

Ниско и високонапонски 

електрокаблови 

0,3 0,6 

Телефонски каблови 0,3 0,5 

Цевовoди технолошких 

флуида 

0,2 0,6 

Шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1,5 

 

Волуметријски састав гаса: 

Метан min 85% 

Етан max 7% 

Остали угљоводони-

ци 

max 6% 

Инертни гасови max 7% 

Кисеоник           max 0.02% 

Садржај сумпора 100mg/m3 

 

 

Физичке карактеристике гаса: 

релативна густина 0.640 

температура 283K 

тачка росе -8°C (p=35bar) 

доња топлотна 

моћ 

33340kЈ/m3 

просечна вредност 

границе запаљи-

вости у ваздуху 

4-16% 

тачка самозапа-

љења у ваздуху 

890°C 

 

 Приликом пројектовања и изградње гасовод-

не мреже у свему поштовати одреднице из важећих 

Законских аката, нормативе и услове, уз сагласност 

ЈП “Србијагас”. 

 Код израде техничке документације 

дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се 

придржавати: 

- Правилник о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 

бара („СЛ.гласник РС 86/2015) 

- Правилника о техничким нормативима за кућни 

гасни прикључак за радни притисак од 4 бара 

(«Службени лист СРЈ», број 20/92) и  

- Правилника о техничким нормативима за 

унутрашње гасне инсталације («Службени лист 

СРЈ», број 20/92 и 33/92). 

 

2.3.4.Прикупљање и одлагање чврстог 

отпада 

Предлаже се прикупљање и одлагање чврстог 

отпада у типске контејнере капацитета 2 m². 

Постављање контејнера за одлагање смећа реализо-

вати обезбеђивањем контејнера за одлагање смећа у 

складу са нормативима и то: 1 контејнер на 1000м2 

корисне стамбене површине и 1 контејнер на 500 m² 

корисне површине пословног простора. Контејнере 
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сместити у оквиру грађевинске парцеле, у габариту 

објекта или изван габарита објекта, тако да се обез-

беди несметани приступ возилима надлежног пре-

дузећа (рампе и сл.).  

У зони планираних едукативног кама ће се у 

оквиру разраде, кроз урбанистичке пројекте, дефи-

нисати позиције и капацитети контејнера за одлага-

ње чврстог отпада. 

 

2.3.5.Комунални објекти – Гробље  

      У источном делу планског подручја налази се 

старо гробље и део је просторне културно-

историске целине. Гробље има статус предходне 

заштите. 

 

2.3.6.Зеленило и зелене површине 

У оквиру плана јавно зеленило и зелене 

површине се јављају као допунска намена у 

оквиру путног земљишта и као уређена зелена 

површина са спомен чесмом. 

Улично зеленило – све површине у оквиру 

путног земљишта које нису део саобраћајнице 

морају се уређивати као зелене површине. Зеленило 

треба да буде комбинација травнатих површина и 

ниског зеленила у кобинацији са дрворедним 

врстама. Код планирања ниског и висогог растиња 

водити рачуна да се не угрози прегледност 

саобраћајних површина. 

Мобилијар прилагодити у односу на шири 

потез саме саобраћајнице и потребама непосредног 

окружења. 

Не дозвољава се било каква градња објеката на 

површинама уличног зеленила, осим 

инфраструктурних објеката од општег интереса 

утврђени на основу закона. 

 

Уређено зеленило-парк 

Јавне зелене површине представљају уређене 

зелене површине – паркови.  

Парк је планиран на локацији око спомен 

чесме, на површини од 0,14ha, што представља 

20,10 % површине грађевинског подручја и као та-

кав представља реперну тачку самог туристичког 

центра. 

Јавна зелена површина је планирана као 

уређене јавна парковска површина са одговарајућом 

опремом клупама, стазама, расветом, цветним, 

воденим и каменим аранжманима као и опремом за 

дечију игру.  

Површина се уређује са следећим садржајима:  

• стазама и одмориштима са засторима од 

природног материјала (дрво, камен); 

• дрвеним парковским мобилијаром (клупам, 

сеницима и сл); 

• воденим, цветним и каменим аранжманима 

аутохтоног биља; 

• одговарајућом парковском амбијенталном 

расветом стаза као и цветних и камених аранжмана; 

• зона за дечију игру са опремом; 

 

Степен минималне комуналне опремљености на 

зеленим површинама 

При постављању инсталација на територији 

Плана, треба обратити пажњу на одговарајућу 

удаљеност садница дрвећа и грмља од подземних 

инсталација.  

Табела бр. 7: Минимална одстојања водова 

инфраструктуре у односу на саднице  

 Подземна 

инсталација 

удаљеност од 

  дрвета (m' ) грма (m') 

водовод 2 1 

топловод  3 2 

електроинсталације 3 2 

тт инсталације  2 2 

колектор  2 2 

фекална 

канализација 

2 1 

кишна канализација 1 0.5 

дренажа под земљом 2 1 

   

 

Предлог за уређење зе лених површина: 

 

2.4. Правила уређења и грађења за изградњу 

површина и објеката осталих намена 

 

Укупна површина осталих намена у оквиру 

грађевинског подручја износи 3,95 ha, од чега 3,43 

ha заузима површина планирана за становање у 

функцији туризма, 0,40 ha површина планирана за 

туристичко комерцијалне услуге - хотел и 0,12 ha за 

верски објекат. 

 

2.4.1Становање у функцији туризма  

 

Правила уређења за зону становања у функци-

ји туризма 
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       Површина од 3,43 ha припада зони становања у 

функцији туризма и представља 51,42 % површине 

плана. У овој зони налазе се изграђени објекти ста-

новања старијег датума углавном напуштени као и 

нови објекти повременог становања-викенд куће. 

        Планом се предвиђа могућност опремања про-

стора туристичким и смештајним садржајима орга-

низованим на принципима руралног туризма, ви-

кенд становања,  еко-етно туризма, етно туризма, 

агротуризма и сл. 

  Структура заступљености становања и 

садржаја у функцији туризма на нивоу зоне је: 50-

50% . 

 У оквиру јединичне целине/зоне могуће су 

намене: трговина, угоститељство, услуге у 

максималном опсегу од 5-10%. 

Правила грађења за зону становања у функци-

ји туризма 

Основна намена: становање у функцији тури-

зма  

 Поред могуће изградње објеката за станова-

ње у функцији туризма дозвољава се изградња а-

партмана што подразумева пансионски тип стано-

вања као и рента виле. 

Могуће намене: породично становање, услужне 

делатности, спортски, рекреативни садржаји мањег 

обима, културни и друштвени садржаји. 

 

Тип изградње: 

Слободностојећи објекти - објекат не додирује 

ни једну линију грађевинске парцеле 

 

Дозвовољени урбанистички параметри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 9: Правила грађења за становање у функци-

ји туризма 

 

 

 

 Величина грађевинске парцеле 

Катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик иповршину који омогућавају 

изградњу објекта ускладу са правилима грађења и техничким прописима и која има приступ јавној 

саобраћајно јповршини 

 - - грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према 

јавној саобраћајној површини 8 m и минималне површине 200m 2  
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- - нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела 

мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 10m и минималну 

површину 400m2 

 

 Положај објекта на парцели 

 Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом и 

растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле.  

Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи  

 Положај објекта уодносу на регулацију  мин. 3 m 

 дефинисано на графичком прилогу бр. 6 Урбанистичка регулација са грађевинским линијама.  

 Напомена: објекати на парцелама које су у директном контакту са парцелом цркве, морају бити у-

даљени 20 m од објекта цркве 

 Положај објекта у односу на бочне границе парцеле 

 На делу бочног дворишта 1,5 m 

 Положај објекта у односу на задњу границу парцеле 1/3 висине објекта 

aли не мање од 4 m 

 Удаљење  од суседних објеката ½   висине објекта 

aли не мање од 6 m 

 Одстојање помоћних објеката од граница парцеле 

 Помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и оставе се постављају према 

правилима за стамбене објекте.  

 

 Индекс заузетости   

 Постојећа грађевинска парцела максимум 25% 

 Проценат застртих површина максимум 15% 

Слободне зелене површине минимум 60% 

 Новопланирана грађевинска парцела максимум 30% 

 Проценат застртих површина максимум 10% 

Слободне зелене површине минимум 60% 

 

 Спратност објеката максимално П+1+Пк 

 Висинао бјеката (метара)   

 До коте слемена 

(кота слемена дата у односу на коту приземља) 

максимално 12 m 

 Напомена: висина објеката на парцелама које су у контакту са парцелом цркве, мора бити мања 3m 

од висине звоника.  

 

 Број објеката на парцели 

 На свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат. 

Дозвољена је изградња  помоћних објекатакоји су у функцији коришћења главног објекта, чија наме-

на не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за 

парцелу.  

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика и зимских баш-

ти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара 

 

 Паркирање   

 Број паркинг места на парцели 1 ПМ на 1 стан 

Кота пода приземља    

 Кота пода приземља се одређује у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 

према нултој коти објекта.  

 Кота приземља нових објеката са стамбеном 

наменом, на равном терену, не може бити нижа од 

коте нивелете јавног или приступног пута и може 

бити највише 1,20m виша од нулте коте.  

 За објекте на стрмом терену са нагибом од 

улице, када је нулта кота нижа од коте нивелете ја-

вног пута, кота приземља може бити највише 1,20 

mнижа од коте нивелете од јавног пута. 
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 За објекте, на стрмом терену са нагибом који 

прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта 

одређује се применом одговарајућих правила. 

 За објекте који имају индиректну везу са јав-

ним путем преко приватног пролаза, кота приземља 

утврђује се локацијским условима применом одго-

варајућих правила; 

 Кота приземља нових објеката са нестамбе-

ном наменом (пословање и делатности), може бити 

максимално 0,20m, а изузетно 0,45m виша од коте 

тротоара, (денивелација од 1,20m савладава се уну-

тар објекта). 

Минимални степен комуналне опремљено-

сти: саобраћајни приступ, водовод, струја и кана-

лизација.  

Планираном саобраћајницом махала Стари 

Рид повезује се са централним делом туристич-

ког комплекса Власина. 

Водоводну, канализациону и електроенер-

гетску инфраструктуру је потребно потпуно 

изградити у првој фази.  

Није дозвољено: изградња других намена осим 

прописаних Планом; организовање делатности или 

било које друге активности која може да наруши 

стање животне средине; девастирање простора и 

нарушавање природног амбијента осим већ плани-

раним објектима и садржајима; одлагање отпада или 

било ког материјала; складиштење опреме и робе 

ван објеката. 

Услови за формирање грађевинске парцеле 

- свака катастарска парцела може 

постати грађевинска уколико има облик и 

површину који омогућавају изградњу објекта у 

складу са правилима грађења и техничким 

прописима и која има приступ јавној саобра-

ћајној површини 

Приступ парцеле јавној саобраћајној површи-

ни може бити непосредно или посредно, преко при-

ступног пута: 

- уколико се препарцелацијом формира 

приступни пут за више од 3 грађевинске пар-

целе, неопходно је формирати парцелу при-

ступне улице, минималне ширине 5,5m за дво-

смерни, односно 3.5 m за једносмеран саобра-

ћај. 

- уколико се препарцелацијом формира 

приступни пут до 3 грађевинске парцеле, не-

опходно је формирати парцелу приступне у-

лице, минималне ширине 3.5 m. 

Инжењерскогеолошки услови 

У даљој фази  пројектовања  за сваку планира-

ну изградњу објеката урадити детаљна геолошка 

истраживања како  би се дефинисали  могућности  и 

услови  за  фундирање  објеката. Сва истраживања 

урадити у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима  (Сл. гласник РС бр. 

88/11) као и Правилником о садржини Пројекта 

геолошких истраживања и елабората о резултатима 

геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96). 

 

Услови за уређење: 

Све планиране садржаје извести тако да се у 

што мањој мери наруши природни амбијент. Сечу 

дрва, крчење и уређење терена свести на минималну 

меру. 

Све незастрте површине се морају уређивати и 

одржавати.  

Објекате и све поплочане површине (стазе, 

паркинг површине) пројектовати тако да се уклопе 

у природни амбијент, са коришћењем природних 

материјала у што већој мери за завршну обраду 

(дрво, камен, опека). 

 

Остали услови: 

Испади на деловима објекта. 

На деловима новопланираних објеката 

оријетисаним према регулационој линији могу се 

градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне 

настрешнице без стубова) који прелазе грађевинску 

линију али тако да површина испада не буде већа од 

50% површине фасаде. 

Грађевински елементи испод  коте терена - 

подрумске етаже - могу прећи грађевинску линију 

(рачунајући од осе новог габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада), и то: 

– стопе темеља и подрумски зидови - 

0,15m до дубине од 2,6m испод површине 

терена, а испод те дубине - 0,5m; 

– шахтови подрумских просторија. 

Стопе темеља немогу прелазити границу 

суседне парцеле. 

Испади према суседним бочним парцелама 

дозвољени су искључиво ако се задовољи услов да 

минимално растојање од испада до границе парцеле 

износи 2,5 m, а у случају да је објекат постављен на 

грађевинској линији удаљеној 2.0 m од границе 

суседне парцеле испади на објектима нису 

дозвољени.  

Испади према унутрашњем дворишту могу се 

градити уз услов да се обезбеди минималном 

растојању објекта до суседне наспрамне парцеле. 

 

Постављање ограде 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати 

зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући 

од коте тротоара) или транспарентном оградом 

до висине од 1,4m. Транспарентна ограда се 

поставља на подзид висине максимално 0,2m а 

код комбинације зидани део ограде може ићи до 

висине од 0,9 m. 
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Висина ограде на углу не може бити виша 

од 0,9m од коте тротоара због прегледности 

раскрснице. 

Ограда, стубови ограде и капије морају 

бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

Суседне грађевинске парцеле могу се огра-

ђивати живом зеленом оградом која се сади у 

осовини границе грађевинске парцеле или тран-

спарентном оградом до висине 1.4m која се 

поставља према катастарском плану и операту, 

тако да стубови ограде буду на земљишту вла-

сника ограде.  

Врата и капије на уличној огради немогу 

сеотварати ван регулационе линије. 

 

Обликовање 

Тежити уједначеним архитектонским облико-

вању, са акцентом на традиционалну архитектуру 

овог краја.  

Равни кровови се не препоручују. Кровове ра-

дити у нагибу, са максималним нагибом од 45˚. 

Кровне баџе се могу формирати као покривач 

истуреног (вишег) дела фасадног платна 

(осветљење, излази на терасе или лође и сл.) са 

максималном висином до 2,4 m мерено од коте пода 

до преломне линије баџе. Део фасаде под баџама 

неможе бит већи од 10% површине фасаде. 

 

Висина надзитка поткровне етаже износи 

највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне 

етаже дотачке прелома кровне косине. Делови 

поткровља који имају висину већу од 4.2 m могу 

имати два нивоа поткровља у оквиру исте стамбене 

или пословне целине. Површина другог нивоа се 

рачуна као и површина првог. Површина горњег 

нивоа неможе да буде већа од 50% површине доњег 

нивоа. 

 

2.5.Услови и мере заштите културног и при-

родног наслеђа, животне средине и живо-

та и здравља људи 

2.5.1.Заштићена природна добра 

Према условима Завода за заштиту природе 

(03 Број 019-88/2 од 15.06.2016.г.) добијеним за 

израду овог плана, прописане су мере и услови заш-

тите природе. Плански елементи из услова су угра-

ђени у планска решења овог Плана. Даље у тексту 

се наводе услови које треба поштовати прилоком 

спровођења Плана и приликом израде техничке и 

друге документације за изградњу објеката и ко-

ришћење простора. 

 

 Планирани радови на изградњи и 

ревитализацији објеката не смеју изазвати 

промене инжењерско-геолошких својстава 

терена, одиосно поремећај стабилности 

околног терена, нити процесе ерозије. 

 Поштовати урбанисгичке и грађевинске 

параметре за изградњу свих врста објеката. 

 Изградња и ревитализација објеката 

намењених услужним, туристичким и 

рекреативним садржајима може се радити: 

o уз инфраструктурно опремање по 

највишим еколошким стандардима, што 

подразумева постављање уређаја за 

пречишћавање отпадних вода; 

o уз коришћење локалних 

грађевинских материјала са елементима 

традициопалне архитектуре власинског 

краја; 

o уз израду пројекта пејзажпог уређења 

на целокупном простору Плана; 

o уз озелењавање око објеката и 

употребу аутохтоних врста, типичних за 

предметно подручје. 

 У оквиру граница Плана обезбедити 

максимално очување постојеће вегетације. 

Сачувати вредиије примерке дендофлоре 

(појединачна стабла, дрвореди) како би се 

просторно и функционално инкорпорирали у 

планирану концепцију система зеленила и 

уређења простора. 

 Уништавање и уклањање вегетације избећи 

или свести на најмању меру. По завршетку 

радова обавезно успоставити биљни 

покривач (култивисати терен) на свим 

угроженим местима, посебно на онима на 

којима је поремећена стабилмост терена. 

За зелене површине планирати: 

 уношење алохтоних врста је забрањено; 

 препоручује се примена претежно 

аутохтоних, брзорастућих врста, које имају 

фитонцидмо и бактерицидно дејство и 

изражеме естетске вредности. Избегаваги 

врсте које су детерминисане као алергене 

(тополе и сл.), као и инвазивне (багрем, 

кисело дрво и др.); 

 потребно је прибављање сагласносги 

надлежних институција за извођење радова 

који изискују евентуалну сечу одраслих, 

вредних примерака дендрофлоре, како би се 

уклањање вегетације свело на најмању меру; 

 високо дрвеће користити на ободним 

положајима (уз пут, канал, објекте), a ниско 

(ириземно) растиње примењивати у 

централном делу, како би простор био 

сагледив са свих страна; 

 приликом одабира биљака, водити рачуна о 

природности и формирању слободних 

форми биљака сходио амбијенту; 



1304-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

 применити униформна решења за мобилијар 

од природних материјала (укључујући и 

одговарајући број корпи за отпатке); 

 обезбедити јавну расвету тако да се њоме 

осветле прилази објектима, пешачке стазе и 

зелснило; 

 приликом уређења наведених површина, 

потребно је водити рачуна о квалитетној 

припреми терена и одабиру расадничког 

садног материјала. Неопходпо је 

перманентно и квалитетно одржавање 

зелених површина. 

     При изградњи паркинг простора избећи 

формирање великих компактних асфалтних 

или бетонских површинас садњом 

појединачних стабала, формирањем мањих 

затрављених површина и/или прекриваљем 

површина затрављеним растер елементима. 

 Утврдити обавезу санације или 

рекултивације свих деградираних површина. 

 Није дозвољено трајно депоновати 

неискоришћени геолошки грађевински и 

остали материјал пастао планираним 

радовима у границама заштићеног 

природног добра. 

 Обавезно постављање специјалних судова 

за сакупљаље отпада на одговарајућим 

бетонским површинама. 

 Обавести Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине ако се у току 

радова наиђе на природно добро које је 

геолошко-палеонтолошког типа и 

минеролошко-петрографског порекла. 

 

2.5.2.Заштићена културна добра 

 

На предметном подручју Плана детаљне 

регулације насељеног места Стари Рид нема 

утврђених непокретних културних добара. 

Према „Закону о културним добрима“ 

(Службени гласник PC бр.71/94) поред 

непокретних културних добара и добра која 

уживају предходну заштиту штите се одредбама 

поменутог Закона. 

Заштићена околина непокретних културних 

добара и добара која уживају претходну заштиту, у 

погледу предузимања мера заштите и свих других 

интервенција, има исти третман као и заштићена 

непокретна културна добра. 

Споменици, бисте, спомен-плоче и друга 

спомен-обележја, посвећена значајним личностима 

и догађајима такође уживају претходну заштиту, по 

основу евидентирања у службеној документацији 

Завода у складу са Законом. 

Непокретна културна добра и добра која 

уживају претходну заштиту не смеју се уништити 

или оштетити, нити се без сагласности сме 

мењати њихов изглед, својство или намена, у 

складу са „Законом о културним добрима“ 

(Службени гласник PC бр.71/94). 

 На подручју обухваћеном Планом генералне 

регулације насељеног места Стари Рид, у тренутку 

добијања захтева за издавање услова од заначаја за 

предметни План, према документацији која се чува 

у Заводу за заштиту споменика културе Ниш, нема 

утврђених непокретних културних добара, а налази 

се више добара која имају споменичка својства. 

 

• Добра са споменичким 

својствима на теритирији 

Плана генералне регулације 

насељеног места Стари Рид 

А. 

Објекти који поседују архитектонске, историјске 

или амбијенталне вредности, па је неопходно 

чувати њихове фасаде или друге целине у складу са 

условима које издаје Завод за заштиту споменика 

културе Ниш. Могућа је њихова обнова, 

реконструкција или доградња односно уклапање у 

веће целине у складу са општим урбанистичким 

условима. 

1) Црква Св. Илије са звоником и старим 

сеоским гробљем 

2) Споменик палима у Првом светском рату 

1912-1918. године, подигнут 1955. године. 

Б. 

Објекти који поседују архитектонске, историјске 

или амбијенталне вредности али мањег обима и 

њихове фасаде или делови се уз претходну 

реконструкцију могу слободније уклапати при 

пројектовању, а у складу са осталим 

урбанистичким условима. Могуће је кроз 

пројектовање и архитектонску целину афирмисати 

њихове аутентичне вредности и остварити складну 

целину са дограђеним делом, али само ако за то 

постоји интересовање. 

Ове карактеристике важе за следеће 

објекте:  

• Стара кафана Душана Поповића  

• Кућа Сотира Поповића 

• Зграда поште  

• Кућа Бошка Андрејевића 

• Кафана „Солун“, Драгића Андре-

јевића  

• Кућа Драже Андрејевића  

• Парохијски дом 

Објекти који су у великој мери урушени:  

• Зграда основне школе  
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• Кафана „Српски краљ“ 

- Услови заштите непокретних културних добара, 

добара која уживају претходну заштиту и добара са 

споменичким својствима 

Услови заштите непокретних културних 

добара, добара која уживају заштиту и добара са 

споменичким својствима: 

• Сви радови на непокретним 

културним добрима, добрима која 

уживају предходну заштиту и добара са 

споменичким својствима, односно 

њиховој заштићеној околини, могу се 

изводити под условима Завода за 

заштиту споменика културе Ниш и на 

начин утврђен одредбама Закона о 

културним добрима; 

• Није дозвољено ископавање, рушење, 

преправљање, презиђивање, прерађивање 

и вршење било каквих радова који могу 

нарушити својства добара са 

споменичким својствима; 

• Није дозвољено коришћење или 

употреба добара са споменичким 

својствима на овом подручју у сврхе које 

нису у складу са његовом природом, 

наменом и значајем, или на начин који 

може довести до његовог оштећења; 

• На добрима са споменичким 

својствима и на њиховој заштићеној 

околини на смеју се изводити никакви 

радови, који могу променити њихов 

садржај, природу или изглед, без 

предходно прибављених услова и 

сагласности надлежног Завода за 

заштиту споменика културе; 

• Добра са споменичким својствима 

могу се користити у својој изворној, или 

одговарајућој намени, на начин који неће 

ни у чему угрозити њихова основна 

споменичка својства; 

• Добара са споменичким својствима не 

смеју се користити у сврхе које нису у 

складу са њиховом природом, наменом и 

значајем, или на начин који може довести 

до њиховог оштећења. 

• Власник, корисник, или други субјект 

који по било ком основу располаже 

добром са споменичким својствима, 

дужан је да га чува и одржава с пажњом 

тако да не дође до оштећења или 

уништења његових споменичких 

својстава. Није дозвољено да се руши, 

раскопава, преправља, презиђује, 

прерађује, или да се изводе било какви 

други радови који могу променити изглед 

и вредност културног добра без 

претходно прибављених посебних услова 

и сагласности надлежног Завода. 

• Завод за заштиту споменика културе 

посебним правним актом утврђује 

конкретне услове чувања, коришћења и 

одржавања, као и услове за предузимање 

конкретних мера заштите за свако 

поједино непокретно културно добро, 

добро под предходном заштитом или 

добро са споменичким својствима. АКТ 

О МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, 

који прописује надлежи Завод, прибавља 

се пре израде Акта о урбанистичким 

условима. Пројектна документација 

(ИДЕЈНИ И ПРОЈЕКАТ за грађевинску 

дозволу) доставља се надлежном Заводу 

на сагласност; 

• Све интервенције предвићене Планом 

детаљне регулације, које се ма на који 

начин односе на добра са споменичким 

својствима, могу се предузимати само 

под посебним конкретним условима које 

утврђује надлежни Завод за заштиту 

споменика културе. 

Мере заштите непокретних културних 

добара, добара која уживају претходну 

заштиту и добара са споменичким својствима 

Планом детаљне регулације поред услова 

треба утврдити и мере заштите добара са 

споменичким својствима, које ће се примењивати и 

реализовати као део активности на спровођењу 

Плана. 

• Предвидети Законом регулисане опште 

обавезе: 

• Уколико се у току извођења грађевинских 

и других радова наиђе на археолошка налазишта 

или археолошке предмете, извођач радова је дужан 

да одмах, без одлагања прекине радове и обавести 

надлежни завод за заштиту споменика културе и да 

предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и 

да се сачува на месту и у положају у коме је 

откривен; 

• Инвеститор објекта дужан је да обезбеди 

средства за истраживање, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива 

претходну заштиту које се открије приликом 

изградње инвестиционог објекта - до предаје добра 

на чување овлашћеној установи заштите. 

• Планом детаљне регулције инсистирати на 

успостављању хармоничног просторног склада у 

амбијентима са споменичким вредностима, 

пројектовањем у контексту, ослањањем на 

споменичке вредности наслеђа у окружењу и 
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другим методама које доприносе остваривању 

виших домета и унапређењу градитељског 

стваралаштва у обухваћеном простору. 

2.6.Услови и мере заштите животне средине, 

живота и здравља људи 

 

Концепција заштите и унапређења квалитета 

животне средине подразумева ефикасну примену 

законске регулативе, а на основу планирањa развоја 

на принципима одрживог развоја, што подразумева 

рационално коришћење природних ресурса уз 

очување природних вредности и унапређење 

природних потенцијала.  

Неспорно је да подручје има потенцијала за 

стварање и очување квалитетног микроекосистема. 

Подручје Плана у садашњим оквирима, 

представља подручје са релативно очуваним капа-

цитетом животне средине. На територији Плана 

није заступена привредна производња, нема 

доминантних загаћивача, подручје је делимично 

ненасељено, тако да је квалитет чинилаца животне 

средине већим делом ненарушен, једини узрок и 

извор загађења представља саобраћај. 

Заштита животне средине подразумева 

поштовање свих општих мера заштите животне 

средине и природе и прописа утврђених законском 

регулативом. У том смислу се, на основу 

анализираног стања животне средине у планском 

подручју и његовој околини и на основу 

процењених могућих негативних утицаја, 

дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за 

циљ да утицаје на животну средину у оквиру 

планског подручја сведу у оквире граница 

прихватљивости, а са циљем спречавања 

угрожавања животне средине и здравља људи.  

Дефинисање мера заштите извршено је на основу 

анализе стања животне средине, процене могућих 

утицаја Плана на животну средину и фактора жи-

вотне средине за које је утврђено да могу бити 

изложени највећем утицају. 

Мере заштите вода  

Приоритетне активности са становишта 

заштите вода у наредном планском периоду 

односиће се на изградњу постројења за 

пречишћавање оптадних вода, као и адекватну 

заштиту водоизворишта  што ће се остварити 

применом следећих мера заштите 

 

- постројење за пречишћавање отпадних вода 

треба да представља најрационалнији прилаз 

решавању проблема коришћења и заштите воде 

- обавезна је изградња недостајућих 

канализационих система за санитарне и 

атмосферске воде 

- забрана или контролисана примена 

хемијских препарата у пољопривреди како не 

би дошло до нарушавања квалитета вода, 

- неопходно је применити принцип 

“загађивач плаћа” у процесу приватизације, 

- власници на време морају да знају све 

економске последице на том плану (улагање у 

заштитне системе за пречишћавање) или 

плаћање надокнаде које морају да буду веће од 

ефективних трошкова пречишћавања отпадних 

вода; 

- забрањено је коришћење напуштених 

бунара као септичких јама , 

- неопходна је санација постојећих септичких 

јама у издвојеним насељима и групама кућа,  

- предлаже се изградња пакетних мини 

уређаја за пречишћавање отпадних вода и 

претварање постојећих септичких јама у 

биопречистаче отпадних вода уградњом 

адекватне опреме (у складу са финансијским 

могућностима корисника), 

- неопходна је едукација становништва и 

потрошача ради смањења примарног 

загађења, 

- увођењем контроле квалитета воде за пиће 

из локалних бунара од стране стручних служби. 

 

Мере заштите ваздуха 

Очување квалитета ваздуха на планском 

подручју и успостављање вишег стандарда 

квалитета ваздуха оствариће се применом следећих 

правила и мера заштите: 

- увести  мерна места за контролу квалитета 

ваздуха  

-  обезбедити доступност резултата 

испитивања и праћења стања квалитета ваздуха, 

-  на основу локалних потенцијала за 

коришћење обновљивих облика енергије (соларна,  

хидрогеотермална и еолска  енергија...) 

одговарајућим програмима треба стимулисати 

употребу ових извора енергије као битну 

компоненту одрживог развоја насеља, 

-  редовно информисање јавности и надлежних 

институције, у складу са важећим Законом  

-  подићи степен комуналне хигијене 

-  израдити  локални  регистар  извора 

загађивања животне средине у складу са Законом о 

заштити животне средине  

-  спречити  градњу нових објеката који могу 

угрозити околину, односно који користе токсичне, 

или у процесу производње производе опасне 

материје, буку, непријатне мирисе и сл... 

 

Мере заштите земљишта 
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Заштита земљишта спроводиће се применом 

правила и мера заштите: 

– обавезно је спровести систематско/периодишно 

праћење квалитета земљишта 

– очувати економску и екосистемску функцију 

земљишта спровођењем техничких и биолошких 

радова и мера заштите на евидентираним 

ерозионим теренима 

– обавезно је прописивање изградње 

водонепропусних септичких јама до изградње 

канализационе инфраструктуре 

– забрањено је неконтролисано депоновање 

свих врста отпада и стварања ''дивљих''    

   депонија 

– ако се у току извођења грађевинских и других 

радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете извођач радова је дужан да 

одмах прекине радове и обавести надлежни завод 

за заштиту споменика културе 

– ако се у току радова наиђе на природно добро које 

је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-

петрографског порекла, за које се претпоставља да 

има својство природног споменика, извођач радова 

је дужан да о томе обавести надлежну 

организацију за заштиту природе 

 

Мере за управљање отпадом 

У циљу ефикасног управљања отпадом на 

подручју Плана утврђују се следеће мере:  

- обезбедити највиши ниво комуналне хигијене 

спречавањем неадекватног одношења отпада , 

- организовати прикупљање и одвоз отпада од 

стране комуналног предузећа, 

- прикупљање и одлагање чврстог отпада вршити у 

типске контејнере капацитета 2 m², 

- потенцирати и стимулисати разврставања 

комуналног отпада од стране локалног 

становништва на месту одлагања;  

- eдукација становништва, јавних служби и бизнис 

сектора о значају и начинима исправног поступања 

са отпадом. 

Посебне мере: 

- правовремено уклањање осушених стабала 

четинара, у циљу спречавања развоја   поткорњака и 

ширења истих на здрава стабла. 

 

Услови и мере заштите у застићеном подручју  

Према ППППНВ основни режими заштите су одре-

ђени према степену опасности од загађења вода и 

одређују се на следећи начин: 

А. Подручје зоне непосредне заштите изворишта 

водоснабдевања 

Б. Подручје уже зоне санитарне заштите 

В. Подручје шире зоне санитарне заштите 

      Подручје Плана детаљне регулације налази се у 

широј зони санитарне заштите. 

      Забрањена је изградња инвестиционих објеката 

у гранама производње чије отпадне воде садрже 

опасне и штетне материје. 

        Дозвољена је изградња осталих инвестицио-

них објеката само ако је у њиховом пројектовању и 

извођењу, у складу са карактером и наменом објека-

та, обезбеђено каналисање и пречишћавање отпад-

них вода према техничким прописима. Услове за 

изградњу објеката прописује надлежни општински 

или републички орган, у складу са важећим Зако-

ном о планирању и изградњи. 

Објекти грађана и други објекти могу се градити у 

складу са правилима грађења, само на основу одо-

брења за грађење и услова добијених од надлежног 

општинског или републичког органа (у складу са 

важећим Законом о планирању и изградњи) и уз 

претходно прибављено мишљење општинског орга-

на управе надлежног за послове санитарне заштите. 

Успостављањем режима и спровођењем мера сани-

тарне заштите и уређења ове зоне, 

истовремено се обезбеђује унапређење животне 

средине и заштита посебних природних вредности и 

непокретних културних добара. 

 

Мере заштите од буке 

Бука је, физички посматрано, емитована 

енергија која се преноси таласима кроз ваздух. 

Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа 

буке, ниске фреквенције од високих. Високе 

фреквенције код истог нивоа буке више сметају. 

Мерење и вредновање јачине буке прилагођено је 

функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери 

у децибелима, односима логаритама вредности 

датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности 

(dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – 

dB(A). 

Заштита од буке у животној средини засниваће се на 

спровођењу следећих правила и мера заштите: 

–        поштовањем граничних вредности о 

дозвољеним вредностима нивоа буке у 

животној средини у складу са прописима  

–        подизањем појасева заштитног зеленила и 

техничких баријера на најугроженијим 

локацијама 

Законски нормативи у вези заштите 

становништва од штетног дејства буке доносе се у 

облику максимално дозвољеног нивоа меродавног 

параметра или параметара који представљају 

полазну обавезу испуњења услова везаних за 

проблематику буке.  

За подручје предметног плана нису вршена 

мерења буке и вибрација и не постоји зонирање са 

тог аспекта. Услед привредне неразвијености 
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подручја једини извор буке представља саобраћајна 

бука. 

Заштита од буке у животној средини 

засниваће се на спровођењу следећих правила и 

мера заштите: 

– поштовањем граничних вредности о дозвољеним 

вредностима нивоа буке у животној средини у 

складу са прописима  

– подизањем појасева заштитног зеленила и 

техничких баријера на најугроженијим локацијама 

– обавезном израдом Студија о процени утицаја на 

животну средину за све објекте и делатности, по-

тенцијалне изворе буке и вибрација 

Највиши нивои буке утврђени су Правилником 

о методологији за одређивање акустичних зона 

(„Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности 

индикатора буке дате су у наредној табели, а 

прописани Уредбом о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини („Сл. гласник РС“, 

бр.75/2010). Граничне вредности се односе на 

укупну буку која потиче од свих извора буке на 

посматраној локацији. 

 Граничне вредности индикатора буке* на 

отвореном простору ниво буке у dB 

(у границама обухвата Плана): 

 

 

Редни 

број 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА 

Највиши 

дозвољени ниво 

спољашње буке dB 

(A)  

 

 

 

Дан                      

Ноћ 1 Подручја  за  одмор  и  

рекреацију,  зона зеле-

нила, 

простори  културе, 

паркови 

50 40 

2 Пословање,  дечја 

игралишта, спортски 

терени 

60 50 

3 комунални објекти 65 55 

   * индикатор  буке је акуистичка величина којом се 

описује бука у животној средини и изражава се у   

dB(A) 

 

Заштита од нејонизујућег зрачења 

 

По природи технолошког процеса, у току 

редовног рада, у трафостаницама и преносним 

системима (кабловима под напоном), постоје 

електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег 

зрачења, које се стварају провођењем наизменичне 

електричне струје у надземни проводницима, а 

зависе од висине напона, јачине струје и растојања. 

Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским 

стубовима и репетиторима мобилне телефоније.   

Приликом избора локације и технологије ових 

објеката, потребно је евентуално нејонизујуће 

(електормагнетно зрачење) свести на минимум, 

избором најповољнијих и најсавременијих 

технологија, а у складу са прописима. 

 

По међународним стандардима прописани су следе-

ћи критеријуми: 

 дозвољена ефективна вредност електричног 

поља унутар електроенергетских објеката 

или у близини надземних водова којем може 

бити повремено изложено особље на 

пословима одржавања објеката износи Keff = 

10 kV/m, 

 дозвољена ефективна вредност магнетне 

индукције унутар електроенергетских 

објеката или у близини надземних водова 

којој може бити повремено изложено особље 

на пословима одржавања објеката износи 

Beff = 500 μТ. 

 

Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења 

прописане су Законом о заштити од нејонизујућих 

зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09): 

• прописивање граница излагања нејонизују-

ћим зрачењима;  

• откривање присуства и одређивање нивоа 

излагања нејонизујућим зрачењима;  

• одређивање услова за коришћење извора не-

јонизујућих зрачења од посебног интереса;  

• обезбеђивање организационих, техничких, 

финансијских и других услова за спровође-

ње заштите од нејонизујућих зрачења;  

• вођење евиденције о изворима нејонизујућих 

зрачења од посебног интереса;  

• означавање извора нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса и зоне опасног зрачења на 

прописани начин;  

• спровођење контроле и обезбеђивање квали-

тета извора нејонизујућих зрачења од посе-

бног интереса на прописани начин;  

• примена средстава и опреме за заштиту од 

нејонизујућих зрачења;  

• контрола степена излагања нејонизујућем 

зрачењу у животној средини и контрола 

спроведених мера заштите од нејонизујућих 

зрачења;  

• обезбеђивање материјалних, техничких и 

других услова за систематско испитивање и 

праћење нивоа нејонизујућих зрачења у жи-

вотној средини;  

• образовање и стручно усавршавање кадрова 

у области заштите од нејонизујућих зрачења 

у животној средини;  

 

• информисање становништва о здравственим 

ефектима излагања нејонизујућим зрачењи-
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ма и мерама заштите и обавештавање о сте-

пену изложености нејонизујућим зрачењима 

у животној средини.  

Посебно су дате препоруке за дефинисање мера 

заштите од утицаја енергетске инфраструктуре, који 

су табеларно приказани. 
 

Табела бр. 11: Препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја инфраструктуре 

Електромрежа и објекти 

Мрежа / 

објекат 

Заштитна зона / 

појас 

 

Правила / могућност изградње 

Далековод  

110 kV 

Минимум 25m, 

обострано од 

хоризонталне 

пројекције 

далековода. 

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 

производних објеката, а евентуална изградња испод и у 

близини далековода условљена је Техничким прописима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног 

напона од 1 kV до 400 kV (''Службени лист СФРЈ'', број 65/88). 

Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос 

предметног далековода и објекта који ће се градити, уз 

задовољење техничких прописа. За градњу објеката испод и у 

близини далековода потребна је сагласност ''Електромрежа 

Србије'' или надлежног електродистибутивног предузећа. 

Далековод  

35 kV 

Минимум 10m, 

обострано од 

хоризонталне 

пројекције 

далековода. 

Далековод  

10 kV 

Минимум 5m, 

обострано од 

хоризонталне 

пројекције 

далековода. 

ТС 110/x kV Минимум 2-3 ha. Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 

производних објеката, а евентуална изградња у близини 

Разводног постројења (ТС) условљена је Техничким 

прописима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV (‘‘Службени лист СФРЈ’’ 

бр. 65/88). 

Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос 

предметног далековода и објекта који ће се градити, уз 

задовољење техничких прописа. За градњу објеката у близини 

постројења потребна је сагласност ''Електромрежа Србије'' или 

надлежног електродистибутивног предузећа. 

 

 При избору локације за постављање 

антенских система базних станица мобилне 

телефиније узети у обзир следеће: 

– могућност постављања антенских система на 

постојећим антенским стубовима других опе-

ратера, грађевинама попут димњака топлана, 

водоторњева, стубова са рефлекторима, теле-

визијских стубова и сл., 

– неопходност поштовања постојећих природ-

них обележја локација и пејзажа, избегавати 

просторе излетишта, заштићена природна 

добра, заштићене културно-историјске целине, 

парковске површине и сл. 

 Инвеститор је дужан да се обрати надлежном 

органу за заштиту животне средине који ће утврди-

ти потребу израде Студије о процени утицаја. 

 

Заштита од пожара 

Обезбеђује се изградњом планираног система 

водоснабдевања и хидрантске, противпожарне 

мреже, као и профилима саобраћајница, који 

омогућавају несметано кретање противпожарних 

возила. 

У циљу испуњења грађевинско-техничких, 

технолошких и других услова, планирани објекти 

треба да се реализују према:  

1) Закону о заштити од пожара („Службени гласник 

РС“, 111/2009);  

2) Правилнику о техничким нормативима за 

приступне путеве, окретнице и уређења платоа за 

ватрогасна возила у близини објекта повећаног 

ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, 8/95), 

према коме најудаљенија тачка коловоза није даља 

од 25 m од габарита објекта;  



1310-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

3) Правилнику о техничким нормативима за 

заштиту складишта од пожара и експлозије 

(„Службени лист СФРЈ“, 24/87);  

4) Правилнику о техничким нормативима за погон и 

одржавање електроенергетских постројења 

(„Службени лист СРЈ“, 41/93);  

5) Правилнику о техничким нормативима за електро 

инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, 

53/88, 54/88 и 28/95);  

6) Правилнику о техничким нормативима за спољну 

и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара 

(„Службени лист СФРЈ“, 30/91);  

7) Правилнику за стабилне инсталације за дојаву 

пожара („Службени лист СРЈ“, 87/93);  

Противпожарна заштита се омогућава 

изградњом противпожарних хидраната на 

водоводној мрежи. Цеви морају бити  минималног 

пречника 100 mm у прстенастом систему, а изузетно 

ако то није могуће дозвољава се гранасти систем. 

Хидранти пречника   100 mm се постављају на 

максималној удаљености од 80 m. тако да се пожар 

на сваком објекту може гасити најмање са два 

хидранта. Удаљеност  хидраната од објекта је 

минимално 5 m, а  највише 80 m. Уколико се 

хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже 

чији је притисак  недовољан (мин. 2,5 бар), 

предвиђају се  уређаји за повишење притиска.  

Уређај се поставља у објекат који се штити од 

пожара или у посебно изграђен објекат, у складу са 

прописима из ове  области. 

  

Заштита од земљотреса 

Интензитет земљотреса је најчешћа основа за 

процену угрожености. Подручје Власина се налази 

у зони 8° МСЗ скале. На сеизмолошкој карти (1987) 

која приказује очекивани максимални интензитет 

земљотреса са вероватноћом појаве 63%, за 

повратне периоде 50 и 100 година подручје Власина 

се налази у зони 7° МЗК-64 скале, док се за 

повратне периоде 200 и 500 година подручје 

Власина налази у зони 8° М5К-64 скале. 

Подручје Власина се налази у зони у којој се појава 

разорних земљотреса јавља у просечном периоду од 

100 година и средње разорних у периоду од 50 

година. Истовремено, на подручју плана постоји 

релативно средњи ризик догађања земљотреса и 

потврђено постојање сеизмогених структура 

средњег до вишег потенцијала, тако да се на основу 

очекиваног максималног интензитета земљотреса 

утврђује класификација објеката према условима 

асеизмичке изградње: а) за услове потреса од 7 до 

80 МСЗ; б) за услове потреса од 6 до 70 МС5; в) за 

услове потреса до 60 МСЗ. 

За обухват плана је могуће посебним 

истраживањима утврдити пројектне параметре 

конкретних локација, односно карту сеизмичке 

микрорејонизације за потребе пројектовања објека-

та 

 

Заштита од поплава 

 

Најчешћа плављења се јављају у пролеће кад 

почне да се отапа снег или дође до обилнијих 

пролећних падавина, или у јесен када крену да 

падају  јесење кише. 

 

У циљу заштите од поплава: 

- обавезно је регулисати и усмерити површинске 

воде 

- забрањује се вршење радњи које могу оштетити 

водно земљиште 

- правилно и по прописима планирати и изводити 

инфраструктуру (водовод, канализацију и остало) да 

оне не би биле узрочник појаве подземне воде 

- строго се придржавати Оперативног плана за 

одбрану од поплава за претходну годину 

- ради спречавања и отклањања штетног дејства 

ерозије и бујица спроводе се превентивне мере до 

уређења водног земљишта у складу са чланом 62. 

Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 

и 93/12) 

 

Заштита од атмосферских непогода 

Основне заштитне мере против ветрова – олуја су 

превентивне, јер од њиховог правилног и 

благовременог извршења у многоме ће зависити 

ефикасност оперативних мера. 

Грађевинско  техничке мере се базирају на 

елементима ојачања, било при изградњи самих 

објеката или израдом нових. 

Дентролошка мера се примењује како за 

постојеће објекте тако и за објекте предвиђене за 

градњу. Планским засађивањем високог дрвећа у 

одређеном распореду и ширини појаса, постижу се 

врло добри резултати од заштите ветра. 

Топографске мере се примењују за насеља и 

објекте који треба да се граде. Зато је потребно да се 

добро простудира конфигурација терена 

(испупчења, удубљења, надморска висина и сл.). 

Метеоролошке мере као и услови треба да 

одиграју значајну улогу при одређивању локације за 

нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди 

појављивања ветра у току годишњег доба и сл. су 

веома важни подаци, јер ветар посредним путем 

може да изазове велике штете (стварање наноса или 

лавина ако има снега). 

Исто тако као важна мера је и систематско 

праћење наиласка ветра и благовремено 

упозоравање становништва о надолазећим 

опасностима како би се оно заштитило на време. 
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Заштита од опасности у рату 

Заштита становништва, материјалних и кул-

турних добара и животне средине од ратних дејста-

ва планира се у складу са извршеном проценом 

угрожености и повредивости територије. 

На основу услова из Просторног плана за 

одбрану земље,а у складу са Одлуком о врстама 

инвестиционих објеката и просторних и 

урбанистичких планова значајних за одбрану земље, 

("Службени лист СРЈ", број 39/95) нема посебних 

услова и захтева за прилагођавање потребама 

одбране земље. 

 

2.7.Посебни услови приступачности објеката 

и површина јавне намене особама са 

инвалидитетом 

У складу са Правилником о техничким ста-

ндардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) дефинисани  

су услови за планирање простора јавних 

саобраћајних и пешачких површина, прилаза до јав-

них објеката и пројектовање објеката (стамбених, 

објеката, за јавно коришћење и др.), као и посебних 

уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано 

кретање деце, старих, хендикепираних и 

инвалидних лица. 

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог 

правилника, а налазе се у оквиру Плана јесу сви 

објекти намењени за јавно коришћење као  и 

саобраћајни објекти 

Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката 

чији је приземни део у нивоу терена или је мање 

уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске 

разлике између пешачке површине и прилаза до 

објекта врши се: 

1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, 

за висинску разлику до 76 cm; 

2) спољним степеницама, степеништем и по-

дизним платформама, за висинску разлику 

већу од 76 cm 

За савладавање  висинских разлика до 76 cm између 

две пешачке површине и на прилазу  до објекта 

врши се применом рампи тако да : 

– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изу-

зетно може износити 8.3%(1:12) за кратка 

растојања до (до 6m); 

– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у 

посебном случају износи 15m; 

– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да 

су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима 

најмање дужине 150cm; 

– Најмања чиста ширина рампе за једносмерни 

пролаз износи 90 cm, а уколико је двокрака, 

чиста ширина рампе износи минимум 150 cm, 

са подестом од минимум 150 cm. 

– Рампе треба да су заштићене ивичњацим ви-

сине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са обе 

стране двовисинским рукохватима подесног 

облика за прихватање на висини од 70 cm, од-

носно 90 cm. 

– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на 

клизање. 

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и 

пешачких стаза управно на правац кретања износи 

2%. 

У пешачким коридорима се не постављају сту-

бови, рекламни панои или  друге препреке, док се 

постојаће препреке видно обележавају. 

Место пешачких прелаза је означено тако да се 

јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки пре-

лаз је постављен под правим углом према тротоару. 

За савладавање  висинске разлике између коловоза и 

тротоара  користите се закошени ивичњаци који се 

изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коло-

воза, са максималним нагибом закошеног дела до 

8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним 

случајевима до 10%. 

Знакови се на зидовима постављају на висини 

од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или тла, или 

ако то није могуће на висини која је погодна за чи-

тање. Висина слова на знаковима  не сме бити мања 

од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољаш-

њу употребу. 

Мере енергетске ефикасности изградње 

Према програмима Агенције за енергетску ефи-

касност Републике Србије за енергетску ефикасност 

у комуналним услугама, основни циљ је побољша-

ње енергетске ефикасности и рационално 

коришћењe енергије. 

Унапређење енергетске ефикасности јесте сма-

њење потрошње свих врста енергије, уштеда енер-

гије и обезбеђење одрживе градње применом 

техничких мера, стандарда и услова планирања, 

пројектовања, изградње и употребе објеката. 

Појам енергетске ефикасности има два могућа 

значења, од којих се једно односи на енергетска 

својства уређаја, опреме, објеката и простора, а 

друго на понашања потрошача енергије.  

Енергетска ефикасност изградње на нивоу  зоне 

постиже се: 

- изградњом ефикасне мреже саобраћајница 

- пројектовањем и позиционирањем објеката према 

биоклиматским аспектима и подизањем 

одговарајућег зеленила 

- ефикасно уређивање јавних површина и објеката 

уз рационално формирање јавне расвете (побољша-
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ње ЕЕ у јавној расвети се постиже заменом старих 

сијалица и светиљки, уградњом друге опреме која 

смањује потрошњу енергије (соларне ћелије за све-

тлосну сигнализацију...) 

- побољшање ЕЕ у водоводну и канализацији 

постиже се уградњом фреквентних регулатора, 

пумпи са променљивим бројем обртаја и сл. 

- изградњом објеката за производњу енергије на 

бази алтернативних и обновљивих извора енергије, 

коришћењем локалних обновљивих извора енергије 

и изградњом даљинских или централизованих 

система грејања и хлађења (промена система греја-

ња-са електичне енергије или  чврстог горива на 

гас) 

- изградњом објеката са сопственом производњом 

енергије, и др. 

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата 

следеће мере: 

- реализација пасивних соларних система 

(максимално коришћење сунчеве енергије за 

загревање објекта - оријентација зграде према 

јужној, односно источној страни света, заштита од 

сунца, природна вентилација и сл.) 

- формирање ефикасног омотача зграде (топлотна 

изолација зидова, кровова и подних површина), 

замена или санација прозора (ваздушна заптивност, 

непропустљивост и сл.) 

- изградња објеката са рационалним односом 

запремине и површине омотача зграде 

- систем грејања за припрему санитарне топле воде 

(замена и модернизација котлова и горионика, 

прелазак са прљавих горива на природни гас или 

даљинско грејање, замена и модернизација 

топлотних подстаница, регулација температуре, 

уградња термостатских вентила, делитеља и мерача 

топлоте и друге мере) 

- коришћење ефикасних система за климатизацију 

(комбинација свих компоненти потребних за обраду 

ваздуха, у којој се температура регулише, могућно у 

комбинацији са регулацијом протока ваздуха, 

влажности и чистоће ваздуха) 

- ефикасно унутрашње осветљење (замена сијалица 

и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета 

осветљености) 

- доследна примена СРПС У Ј5.600 и других 

релевантних стандарда 

- увођење прибављања сертификата ЕЕ за зграде.  

Увођењем мера енергетске ефикасности могу 

се постићи значајне уштеде свих типова енергије, а 

посебно мере које не захтевају веће инвестиционе 

трошкове. 

 

III.СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПЛАНА 

 

План детаљне регулације  ће се, на територији 

његовог обухвата, спроводити директно на основу  

правила уређења и грађења из Плана. 

План детаљне регулације Стари Рид је плански 

основ за издавање локацијских  услова (или другог 

акта у складу са законом) за јавне саобраћајне 

површине и изградњу техничке инфраструктуре у 

планираној регулацији саобраћајница. 

Локацијски услови и информација о локацији 

се издају на основу Плана детаљне регулације и 

издаје је надлежни општински орган у складу са 

одредбама Плана. 

Грађевинска дозвола се издаје у складу са 

законском регулативом на основу техничке 

документације у складу са одредбама Плана. 

За изградњу појединачних објеката,а због 

режима заштите насеља Рид, потребно је 

прибављање услова надлежних институција завода 

за заштиту споменика културе и заваода за заштиту 

природе. 

Парцелација и препарцелација грађевинског 

земљишта се ради на захтев власника/корисника 

земљишта, у складу са правилима парцелације 

датим у Плану. 

Планом се прописује обавеза израде 

Урбанистичког пројекта и пројекта пејзажног уре-

ђења за зону едукативног центра како је то приказа-

но на графичком прилогу бр. 4 "Планирана намена 

површина са границом грађевинског подручја".  

За објекте и локацију за које је планом утврђе-

на обавезна разрада кроз израду урбанистичког про-

јекта могућа је фазна реализација.  

За прву фазу реализације обавезна је израда 

урбанистичког пројекта са идејним решењем урба-

нистичке целине и јасно назначеним фазама реали-

зације.  

Свака појединачна фаза треба да је функцио-

нална целина за себе, која може да функционише 

независно од реализације наредне фазе.  

 

IV.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

 

Ступањем на снагу Плана детаљне регулације 

Стари Рид, СО Сурдулица има обавезу да све 

пратеће Одлуке усагласи са мерама и условима из 

овог Плана. 

План детаљне регулације Стари Рид је урађен 

у аналогном облику у четири аналогна (4) и у чети-

ри (4) дигитална облика. 

 

План детаљне регулације Стари Рид у општи-

ни Сурдулица ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику Града Врања''. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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352. 

На основу чл. 536. става 5 Закона о 

привременим друштвима („Сл.гл.РС“ бр. 

36/11,99/11,83/14-др.закон, 5/15), чл. 32. став 1. 

тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС“,бр.129/07, 83/14-др.закона, 101/16), чл. 

17. и чл. 36, став 1. тачка 32. Статута општине 

Сурдулица (Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 25/08, и 

16/11), чл.12. Став 2. Одлуке о покретању поступка 

ликвидације ЈП „Дирекције за грађевинско 

земљиште и путеве општине Сурдулица 

(„Сл.гл.Града Врања“ бр. 34/16),  Скупштина 

општине Сурдулица на седници одржаној дана 

7.6.2017 године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТКОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈП 

„ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ“ ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА У ЛИКВИДАЦИЈИ 

 

Члан 1. 

        Усваја се почетни ликвидациони 

извештај ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и 

путеве“, општине Сурдулица, у ликвидацији, који је 

саставио ликвидациони управник на дан 09.04.2017. 

године. 

 Извештај  је саставни део Одлуке. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику града Врања. 

 

Члан 3. 

       Одлуку доставити ЈП-у „Дирекција за 

грађевинско земљиште и путеве“, општине 

Сурдулица, у ликвидацији, приложити уз седнички 

материјал, и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 402-52/17-01  
     

 

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

353. 

 На основу члана 57. и 94. став 1. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(“Сл.гласник РС”, бр. 68/2015), члана 39. став 2. и 3. 

Закона о прекршајима (,,Службени гласник РС,, бр. 

65/2013 и 13/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07) 

и члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине Сурду-

лица („Сл.гласник Пчињског округа“ бр.25/08 и 

„Сл.гласник Града Врања“ бр.16/11) Скупштина 

општине Сурдулица на седници одржаној дана 

07.06.2017 године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се организација, на-

чин и ближи услови за обављање ауто-такси превоза 

путника на територији општине Сурдулица (у да-

љем тексту: такси-превоз). 

 

Члан 2. 

 Tакси-превоз је вид ванлинијског превоза 

путника на територији општине Сурдулица који се 

обавља путничким возилом, који испуњава услове 

прописане законом и овом Oдлуком, а за који пут-

ник утврђује релацију и за то плаћа цену превоза у 

износу који покаже таксиметар. 

 

 

Члан 3. 

 Такси-превоз може да обавља предузетник, 

привредно друштво, односно друго правно лице 

регистровано за обављање ове делатности, на осно-

ву одобрења за обављање такси-превоза, који испу-

њава услове прописане законом и овом одлуком (у 

даљем тексту: превозник). 

 

Члан 4. 

 Такси-возач је физичко лице које управља 

такси-возилом и обавља такси-превоз као предузет-

ник или као запослени у привредном друштву, од-

носно другом правном лицу, у складу са законом и 

овом Одлуком (у даљем тексту: такси-возач). 

 

Члан 5. 

 Превозник може да почне са радом, односно 

да обавља такси-превоз када, поред законом утврђе-

них услова, испуни и услове утврђене овом одлу-

ком. 

 

Члан 6. 

 Такси-превоз који путничким возилом обав-

ља домаће, односно страно лице које нема својство 

превозника, а који се обавља два или више пута то-

ком дана, недеље или месеца, на истом или сличном 

превозном путу или се лица која се превозе укрцава-
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ју или искрцавају на истим или сличним местима 

укрцавања или искрцавања, и лица која се превозе 

нису у сродству са лицем које управља возилом 

сматра се превозом који је овом Одлуком забрањен. 

 

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА 

 

1. ПРЕДУЗЕТНИК 

 

Члан 7. 

 За обављање такси-превоза предузетник, по-

ред услова прописаним законом, мора испуњавати и 

следеће услове: 

1.да је власник такси-возила којим се обавља 

такси-превоз путника (у даљем тексту: такси-

возило), односно корисник такси-возила по 

уговору о лизингу, који је уписан у саобраћајну 

дозволу као корисник возила, 

2.да има најмање трећи степен стручне спреме,            

3. да има возачку дозволу “Б” категорије 

најмање пет година, 

4. да такси-возачу није изречена мера забране 

управљања моторним возилом “Б” 

категорије, што доказује уверењем које није 

старије од шест месеци, 

5. да има лекарско уверење о способности 

возача за управљање возилом којим се 

обавља  такси-превоз, које није старије од 3 

године, 

6. да му правоснажном судском одлуком није 

забрањено обављање делатности, односно да 

му правоснажним решењем о прекршају није 

изречена заштитна мера забране обављања 

делатности, док трају правне последице 

осуде, односно мере, што се доказује 

уверењем које није старије од шест месеци, 

7. такси-возач не може бити лице које је 

правоснажно осуђивано на казну затвора 

дужу од две године за кривично дело против 

живота и тела, полне слободе, против 

безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и 

мира, што доказује уверењем не старијим од 

шест месеци, 

8. да има пребивалиште, односно седиште на 

територији општине Сурдулица. 

 Предузетник може да обавља такси-превоз 

само једним такси-возилом, за које му је одређен 

евиденциони број и издата такси-дозвола и исто не 

може уступити другим лицима за обављање такси-

превоза путника. 

 

2. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО И ДРУГО ПРАВНО 

ЛИЦЕ 

 

Члан 8. 

 За обављање такси-превоза, привредно 

друштво, односно друго правно лице регистровано 

за обављање ове делатности, поред услова прописа-

них законом, мора да испуњава и услове из члана 7. 

став 1.  ове Одлуке. 

 Привредно друштво, односно друго правно 

лице мора да је власник најмање 5  возила једно-

бразно обојених возила (исте боје) или да иста по-

седује по основу уговора о лизингу или по неком 

другом правном основу. Да седиште привредног 

друштва или другог правног лица или дела предузе-

ћа (пословна јединица и сл.) буде на територији 

општине Сурдулица. 

  Поред услова из става 1 овог члана правно 

лице регистровано за обављање делатности такси 

превоза мора да има запосленог радника такси-

возача, у складу са чланом 7 став 1 тачка 2,3,4,5,6,7 

ове одлуке, и то најмање једног за свако возило за 

које се издаје такси  дозвола за такси возило. 

 Привредно друштво, односно друго правно 

лице одговорно је да се такси-возач  запослен у 

правном лицу у прописаном року подвргне редов-

ном здравственом прегледу и да води евиденцију о 

тим прегледима. 

 Привредно друштво, односно друго правно 

лице не може уступити такси-возило, којем је издат 

евиденциони број и такси-легитимација, другим 

превозницима. 

 

Члан 9. 

 Превозник може започети обављање делат-

ности такси-возилом након што изврши преглед 

такси возила код – инспектора за друмски саобраћај 

и добије решење о испуњености услова за возило, и 

од надлежног органа за послове саобраћаја добије 

одобрење за обављање делатности прописане зако-

ном и овом Одлуком. 

 

Члан 10. 

 Предузетнику, привредном друштву, одно-

сно другом правном лицу, престаје важност решења 

о испуњености услова за обављање такси-превоза у 

случају: 

1. трајне одјаве рада, 

2. ако престану да постоје услови из члана 7, 8 

и 12. ове Одлуке, 

3. у другим случајевима прописаним законом. 

 

3.ТАКСИ-ВОЗАЧ 

 

Члан 11. 

 Такси-возач мора да испуњава услове пропи-

сане чланом  7. став 1.  ове Одлуке. 

 Поред услова из става 1. овог члана, такси-

возач мора да има закључен уговор о раду са пре-
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возником и пријаву на обавезно социјално осигура-

ње (образац МА). 

 

4. ТАКСИ-ВОЗИЛО 

 

Члан 12. 

 Такси-возило којим се обавља такси-превоз, 

поред услова прописаних законом, мора да испуња-

ва и следеће услове: 

- да фабрички произведено возило има 

највише пет седишта рачунајући и седиште 

возача, 

- да има најмање четворо врата, 

- да има уграђен таксиметар који је исправан, 

пломбиран, баждарен, опремљен 

инсталацијама, који мора бити постављен 

тако да износ на таксиметру буде путнику 

видљив и да се његовим укључењем светло 

на такси-табли искључује, 

- да има исправан противпожарни апарат, са 

важећим роком употребе, постављен на 

приступачном месту, 

- да има исправно грејање, вентилацију и 

унутрашње осветљење, 

- да је чисто, уредно обојено и без 

унутрашњих и спољашњих оштећења 

(естетски изглед), 

- да на крову возила има такси-таблу, која је са 

обе стране истог изгледа, постављена 

паралелно ветробранским стаклом и 

опремљена уређајем са осветљењем, 

- да возило које користи алтернативно гориво 

има важећи атест за уређај који омогућава 

коришћење истог, 

- да испуњава норму минимум “EURO 3” 

мотор, 

- да има управљач на левој страни такси-

возила, 

- да је такси-возило регистровано у 

Полицијској станици Сурдулица, да има 

регистарске таблице које садрже латиничну 

словну ознаку “TX” на задње две позиције, 

које се у року од седам дана након престанка 

обављања такси-превоза враћају надлежном 

органу унутрашњих послова који их је издао, 

- да има блок рачун у којем је сваки лист 

оверен печатом, 

- да је важећи ценовник тако постављен у 

такси-возилу да је видљив путнику. 

 

 Пре добијања решења о испуњењу услова, 

предузетник је обавезан да се региструје  у Регистар 

Агенције за привредне регистре, са шифром делат-

ности 4932, као шифром претежне делатности, без 

уписаног датума почетка обављања делатности.   

На захтев предузетника, привредног друштва 

и др. правног лица, инспектор за друмски саобраћај 

врши преглед возила и утврђује да ли возило испу-

њава прописане услове из члана 7, 8. и 12. ове одлу-

ке сачињава записник и доноси решење о испуње-

ности услова такси-возила. 

Предузетник, привредно друштво и др. прав-

но лице дужни су да једном у току године најкасни-

је до истека важења такси дозволе изврше редовни 

преглед возила о чему се доноси решење. Такси во-

зило на редовном прегледу мора да испуњава усло-

ве из чл. 7. и 12. Ове Одлуке. 

 

5. ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-

ПРЕВОЗА 

 

Члан 13. 

 Такси-превоз обавља се на основу одобрења 

за обављање такси-превоза. 

 Одељење за урбанизам - надлежни орган за 

послове саобраћаја издаје подносиоцу захтева одо-

брење за обављање делатности такси-превоза уко-

лико испуни све услове  прописане законом и овом 

Одлуком.  

 Након добијања решења инспектора о испу-

њеним условима за обављање ауто-такси превоза 

предузетник подноси регистрациону пријаву код 

Агенције за привредне регистре ради уписа датума 

почетка обављања делатности са шифром делатно-

сти 4932 као шифром претежне делатности, уз коју 

доставља решење инспектора у оригиналу или ове-

рену фотокопију. 

 Одобрење за обављање такси-превоза служи 

као доказ да такси-превозник испуњава све услове 

за обављање такси-превоза уз претходно регистро-

вање делатности ауто-такси превоза код Агенције за 

привредне регистре. 

 Одељење за урбанизам - инспектор за друм-

ски саобраћај и орган надлежан за послове саобра-

ћаја воде евиденцију о издатим решењима о испу-

њењу услова, о одобрењима и редовним прегледима 

такси-возила. 

 

Члан 14. 

 Превозник је дужан да има полису осигурања 

путника и пртљага од последица несрећног случаја 

у јавном превозу. 

 

III ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ТАКСИ ДОЗВОЛЕ 

 

Члан 15. 

 Одељење за урбанизам - орган надлежан за 

послове саобраћаја, на основу решења Агенције за 

привредне регистре, решења о испуњености услова 

за такси-возило, одређује евиденциони број за так-
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си-возило и издаје решење о одобрењу за обављање 

делатности са додељеним евиденционим бројем. 

 На основу аката из става 1 овог члана орган 

надлежан за послове саобраћаја издаје такси дозво-

лу (такси дозвола за возача и такси дозвола за вози-

ло) и налепницу. 

 Превозник је дужан да налепницу постави у 

горњи десни угао ветробранског стакла са уну-

трашње стране. 

 За једно такси-возило, којим се обавља так-

си-превоз, може се одредити само један евиденцио-

ни број и издати једна такси дозвола. 

 Орган надлежан за послове саобраћаја води 

евиденцију-регистар додељених евиденционих бро-

јева и издатих такси дозвола, регистар такси-возача, 

такси-возила и прописује обрасце такси дозвола, уз 

сагласност Општинског већа. 

 Регистар садржи име и презиме такси-возача, 

податке о личности, број такси-дозволе и регистар-

ске таблице такси-возила. 

Члан 16. 

 Такси дозвола такси-возила  садржи следеће 

податке: 

1.назив Општине, грб Општине и натпис “Такси 

дозвола”, 

2.евиденциони број, 

3.регистарску ознаку, марку и тип такси-возила, 

4.име, презиме, назив радње и седиште 

предузетника, односно назив и седиште 

привредног друштва или другог правног лица, 

5.датум издавања такси дозволе такси-возила, 

6.потпис овлашћеног лица и печат надлежног 

органа. 

 

Члан 17. 

 Такси дозвола такси-возача садржи: 

• назив Општине,  грб Општине и натпис 

“Такси дозвола”, 

• евиденциони број, 

• назив предузетника, привредног друштва или 

другог правног лица код кога је такси-возач 

запослен, 

• име и презиме такси-возача, 

• статус такси-возача (предузетник или 

запослени), 

• фотографију такси-возача, 

• јединствени матични број грађана такси-

возача (ЈМБГ), 

• датум издавања такси дозволе такси-возача, 

• потпис овлашћеног лица и печат надлежног 

органа. 

  

Члан 18. 

 Такси дозвола такси-возила и такси-возача 

служе за идентификацију предузетника, привредног 

друштва или другог правног лица, као и такси-

возача, и исти су дужни да је покажу на захтев 

овлашћеног лица. 

 Такси-возач је дужан да, приликом обављања 

такси-превоза, такси дозволу такси-возача истакне 

на видном месту. 

 

Члан 19. 

 Превозник је дужан да: 

• сваку промену података које садрже такси-

дозволе пријави Општинској управи-

Одељењу за урбанизам  у року од три дана 

од дана настанка промене, 

• сваку промену која се односи на такси-

возило пријави Општинској управи-

Одељењу за  урбанизам  у року од три дана 

од дана настанка промене, 

• у року од три дана, од дана подношења 

захтева за брисање из регистра Агенције за 

привредне регистре, Општинској управи - 

Одељењу за  урбанизам  врати такси-

дозволу, 

• у року од три дана, од дана подношења 

захтева Агенцији за привредне регистре о 

привременом прекиду обављања делатности 

такси-превоза, Општинској управи-Одељењу 

за  урбанизам врати такси-дозволу, 

• у року од три дана, по правоснажности 

решења о брисању из регистра донетом по 

сили закона, Општинској управи-Одељењу за  

урбанизам  врати такси дозволе. 

 

IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

  

Члан 20. 

 Такси-стајалиште (у даљем тексту: стајалиш-

те) је површина јавне намене, одређена за стајање 

такси-возила у току обављања такси-превоза. 

 Стајалишта имају право да користе сви так-

си-превозници са територије општине Сурдулица 

који су уписани у евиденцију - регистар који води 

Општинска управа - Одељењу за  урбанизам. 

 

Члан 21. 

 Стајалишта могу бити стална и повремена. 

 Стална стајалишта су одређене и уређене 

површине јавне намене за организовано обављање 

такси-превоза и утврђују се Одлуком о техничком 

регулисању саобраћаја. 

 Повремена стајалишта су одређене површине 

јавне намене које се користе за време одржавања 

сајмова, Власинског лета, пијаца, већих спортских и 

културних манифестација и значајних скупова, а 

одређује их председник општине, по захтеву заин-

тересованог лица. 
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Члан 22. 

 Стајалиште мора бити обележено вертикал-

ном и хоризонталном сигнализацијом. 

 Постављање вертикалне и хоризонталне сао-

браћајне сигнализације на стајалиштима, одржавање 

постојеће саобраћајне сигнализације и одржавање 

стајалишта у зимским и летњим условима, врши се 

у складу са законом и важећим одлукама. 

 

Члан 23. 

 Стајалишта може да користи само превозник 

који има постављену налепницу, у складу са чланом 

13. ове Одлуке. 

 На стајалишту, такси-возила се постављају 

према реду доласка и у границама обележених так-

си-места, тако да сваки превозник под једнаким 

условима користи стајалиште. 

 За време коришћења стајалишта, такси-возач 

је обавезан да буде у свом такси-возилу или поред 

свог такси-возила. 

 

V НАЧИН РАДА ТАКСИ-ВОЗАЧА 

 

Члан 24. 

 За време вршења услуга такси-превоза, так-

си-возач код себе мора да има: 

• такси-дозволу за такси-возило, 

• такси-дозволу за такси-возача, 

• одобрење органа надлежног за послове 

саобраћаја за обављање такси превоза и 

важећу налепницу, 

• полису осигурања путника и пртљага од 

последица несрећног случаја у јавном 

превозу која одговара возилу којим се 

управља, 

• доказ о обавезном социјалном осигурању 

(оверена фотокопија образца МА). 

 

Члан 25. 

 Такси-возач може да започне такси-превоз са 

стајалишта, на радио и телефонски позив из диспе-

черског центра, или на заустављање путника, у 

складу са законом. 

 Путник може да користи такси-возило по 

свом избору, осим када је телефонским позивом 

диспечерском центру наручио вожњу. 

 

Члан 26. 

 Превозник, у време обављања такси делатно-

сти, не сме такси-возило паркирати ван такси-

стајалишта, а нарочито на аутобуским стајалиштима 

намењеним за градски и приградски превоз путни-

ка. 

Члан 27. 

 Путник може да одбије да уђе у такси-возило 

наручено путем диспечерског центра, ако основано 

посумња да је такси-возач под утицајем алкохола 

или опојних дрога, ако је неуредан или ако је уну-

трашњост возила запрљана. 

 

Члан 28. 

 Такси-возач је дужан да у слободно такси-

возило прими сваког путника, као и лични пртљаг 

путника према величини простора за пртљаг или 

носивости такси-возила. 

 Такси-возач није дужан да у такси-возило 

прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога 

или оболела од заразних болести, лица са изузетно 

запрљаном одећом, као и лични пртљаг путника 

којим би се угрозила безбедност и здравље људи, 

испрљало или оштетило такси-возило. 

 Такси-возач не сме да прими у такси-возило 

децу до шест година старости без пратиоца. 

 Такси-возилом се не могу, без пристанка так-

си-возача, превозити кућни љубимци. 

 

Члан 29. 

 Такси-возач је обавезан да се за време обав-

љања таки-превоза према путницима опходи са 

пажњом и поштовањем. 

 Такси-возач је обавезан да за време такси-

превоза буде уредан, да му је одећа прикладна (дуге 

панталоне, кошуља и ципеле), да не пуши у такси-

возилу за време вожње, као и да није под утицајем 

алкохола или опојних дрога. 

 

Члан 30. 

 Такси-возач је обавезан да, непосредно пре 

започињања вожње са путником, укључи таксиме-

тар и да га искључи одмах након завршене вожње. 

 У случају да такси-возач не укључи таксиме-

тар на почетку вожње, путник није у обавези да 

плати цену услуге такси-превоза. 

 

Члан 31. 

 Такси-возач је дужан да путника превезе нај-

краћим путем до места опредељења или путем који 

путник одреди, а у складу са важећим режимом сао-

браћаја. 

 

VI ТАКСИ-ТАБЛА 

 

Члан 32. 

 Изглед такси-табле прописује Одељење за 

урбанизам а исту прибавља превозник који на тери-

торији општине Сурдулица обавља делатност такси-

превоза.   
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 Такси-табла служи за идентификацију такси-

возила и садржи натпис “TAXI”. 

 Такси-табле возила превозника, који су чла-

нови удружења, садрже и назив удружења. 

 Такси-возач је дужан да такси-таблу држи 

укључену увек када је возило слободно. 

 На такси-табли се не могу постављати 

рекламно-пропагандне поруке. 

 Уколико такси-превозник такси-возило кори-

сти за сопствене потребе или уколико не обавља 

делатност такси-превоза, дужан је да такси-таблу 

привремено скине са такси-возила. 

 Такси-превозник који обави такси-превоз 

преко или на територији јединице локалне самоу-

праве  од које нема издато важеће одобрење, ако је 

такси-превоз започет на територији јединице локал-

не самоуправе од које такси-превозник има издато 

важеће одобрење, обавезан је да одмах по обавље-

ном такси-превозу уклони кровну ознаку и не може 

да пружа услуге такси-превоза на територији једи-

нице локалне самоуправе од које нема издато важе-

ће одобрење. 

  

VII ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА 

 

Члан 33. 

 Цена услуге такси-превоза утврђује се Одлу-

ком о утврђивању цене у оквиру такси трифе по 

којој се такси превоз обавља на територији општине 

Сурдулица и наплаћује се у износу који покаже так-

симетар. 

 Цену услуге за обављање такси-превоза чини 

збир појединачних цена и то: 

• за старт, 

• вожња по једном пређеном километру, 

• за чекање по часу. 

 Уколико путник има лични пртљаг тежи од 

20 килограма може се наплатити посебна доплата. 

 Путник мора бити упознат и сагласан са по-

себном доплатом за пртљаг пре започињања вожње. 

 Предузетник, привредно друштво, односно 

друго правно лице у обавези је да усклади своје 

пословање тј. да баждари свој таксиметар у складу 

са Одлуком о утврђивању цене у оквиру такси три-

фе по којој се такси превоз обавља на територији 

општине Сурдулица до 30.09.2017. године. Потврду 

(уверење) и записник о извршеном мерилу таксиме-

тра  доставити инспектору за друмски саобраћај.  

 

Члан 34. 

 Такси превозник је дужан да изда рачун ко-

риснику услуге такси-превоза за обављен превоз 

који садржи датум, релацију и километражу, цену 

превоза и који је потписан и оверен печатом пре-

возника. 

 У случају да такси-возач на крају вожње не 

изда путнику такси-рачун, путник није у обавези да 

плати цену услуге такси-превоза. 

 

Члан 35. 

 У случају немогућности да заврши започети 

такси-превоз, такси-превозник не може да наплати 

услугу такси-превоза и дужан је да путнику обезбе-

ди наставак започетог такси-превоза другим такси-

возилом. 

VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ-

ПРЕВОЗА 

 

Члан 36. 

 Предузетнику Решење из члана 15. ове 

Одлуке престаје да важи у случају: 

• одјаве из регистра привредних субјеката, 

• ако престане да испуњава неки од услова 

утврђених законом и чланом 7. и 12. ове 

Одлуке, 

      1. притвора или издржавања казне затвора до 6 

месеци као и за време трајања мере   забране 

управљања моторним возилом до 6 месеци, 

      2.. због више пута поновљеног ексцесног грубог 

односа возача према путницима, 

• на предлог инспектора за друмски саобраћај 

и у другим случајевима предвиђеним 

законом за престанак рада предузетника. 

 Привредном друштву, односно другом прав-

ном лицу, престаје важност решења из члана 15 ове 

Одлуке у случају: 

- одјаве из регистра привредних субјеката, 

- ако престане да испуњава неки од услова 

утврђених законом и чланом 8. и 12. ове 

Одлуке, 

- због више пута поновљеног ексцесног грубог 

односа возача према путницима, 

- притвора или издржавања казне затвора до 6 

месеци као и за време трајања мере   забране 

управљања моторним возилом до 6 месеци, 

- на предлог инспектора за друмски саобраћај 

и у другим случајевима предвиђеним 

законом за престанак рада привредног 

друштва, односно другог правног лица. 

 

Члан 37. 

 У случајевима из члана 36. ове Одлуке орган 

надлежан за послове саобраћаја донеће решење о 

престанку важења решења из члана 15. став 1. ове 

Одлуке. 

 

IX НАДЗОР 

 

Члан 38. 
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 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

инспектор за друмски саобраћај Општинске управе 

општине Сурдулиаца (у даљем тексту: инспектор). 

 Инспектор врши надзор у складу са 

овлашћењима утврђеним посебним законом и овом 

Одлуком. 

 Превозник и такси-возач у привредном 

друштву и другом правном лицу су дужни да 

инспектору омогуће несметано вршење надзора, 

ставе на увид потребна документа и у року који 

инспектор одреди, доставе потребне податке и 

поступе по налогу инспектора. 

 

Члан 39. 

 У вршењу инспекцијског надзора инспектор 

је овлашћен да: 

1) нареди уклањање недостатака у погледу 

испуњености услова прописаних за 

обављање такси-превоза, 

2) поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка, изда прекршајни налог и 

предузима друге мере предвиђене овом 

одлуком, 

3) искључи возило којим се обавља такси-

превоз противно одредбама закона и ове 

одлуке, одузме саобраћајну дозволу и 

регисарске таблице у трајању од 10 (десет) 

дана, а у случају поновног искључења, у 

трајању од 30 (тридесет) дана, 

4) привремено одузме такси-легитимације, 

којим је утврђено право на обављање 

делатности, до отклањања утврђене 

неправилности и изда потврду о одузимању 

истих, 

5) предузима друге мере утврђене законом, 

подзаконским прописима и овом одлуком. 

 Уколико инспектор, у вршењу инспекцијског 

надзора, уочи повреду прописа из надлежности дру-

гог органа, обавестиће одмах о томе, писаним пу-

тем, други орган. 

 

Члан 40. 

 Ако у вршењу послова инспекцијског надзо-

ра инспектор утврди да лице које нема својство пре-

возника тј. физичко лице  обавља такси-превоз ду-

жан је и овлашћен да искључи возило, одреди место 

паркирања, одузме саобраћајну дозволу и регистар-

ске таблице у трајању од 90 (деведесет) дана и изда 

прекршајни налог. 

 Инспектор је дужан да без одлагања о преду-

зетој мери из става 1. овог члана обавести Мини-

старство унутрашњих послова. 

 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 41. 

 Новчном казном од  70.000,00 динара казни-

ће се за прекршај правно лице ако: 

1.обавља такси-превоз, а није регистровано за 

обављање те врсте делатности (члан 3.), 

2.не изврши преглед такси возила и прибави 

решење о испуњености услова прописаних 

законом и овом Одлуком (члан 9.), 

3.поступи супротно одредби члана 19. ове 

Одлуке, 

4.обавља такси-превоз а нема својство такси-

превозника (члан 40.). 

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном од 30.000,00 дина-

ра. 

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се физичко лице и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 25.000,00 динара. 

  

Члан 42. 

 Новчаном казном од 30.000,00 динара казни-

ће се за прекршај правно лице ако: 

1.поступа супротно одредбама члана 8. ове 

Одлуке, 

2.превоз обавља возилом које не испуњава 

услове прописане чланом 12. ове Одлуке, 

3.овлашћеном лицу не покаже такси дозволу, 

односно ако такси-дозволу не носи на 

истакнутом месту члан 18. ове Одлуке, 

4.поступи супротно одредбама члана 32. ове 

Одлуке, 

5.наплати накнаду за извршен такси-превоз 

супротно члану 33. ове Одлуке, 

6.не изда путнику рачун члан 34. став 1.ове 

Одлуке, 

7.не поступи у складу са чланом 38. став 3. ове 

Одлуке. 

 

 За прекршаје из става 1. тачке од 2. до 7. овог 

члана казниће се предузетник новчаном казном од 

15.000,00 динара. 

 За прекршаје из става 1. тачке од 2. до 7. овог 

члана казниће се физичко лице и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 15.000,00 динара. 

 

Члан 43. 

 

 Новчаном казном од 10.000,00 динара казни-

ће се за прекршај правно лице ако: 

 

1.не поднесе захтев саобраћајном инспектору за 

редовно вршење прегледа такси-возила једном 

годишње члан 12. Став 4. ове Одлуке, 
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2.не осигура путнике и пртљаг од последица 

несрећног случаја у јавном превозу члан 14. ове 

Одлуке, 

3.не поднесе захтев за издавање евиденционог 

броја, такси-дозволе такси-возила и такси- 

дозволе такси-возача члан 15. Ове Одлуке, 

4.користи такси стајалишта супротно члану 23. 

ове Одлуке, 

5.такси-возач нема у такси-возилу 

документацију прописану чланом 24. ове 

Одлуке, 

6.паркира такси-возило ван такси-стајалишта,а 

нарочито на стајалиштима намењеним за јавни 

градски и приградски превоз путника члан 26 

ове Одлуке, 

7.одбије да обави вожњу на захтев путника члан 

28. став 1.ове Одлуке, 

8.поступи супротно одредби члана 28. став 2, 3. 

и 4. ове Одлуке, 

9.наплати накнаду, а у случају немогућности не 

изврши такси-превоз члан 35. Ове Одлуке. 

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном од 5.000,00 динара. 

 За прекршаје из става 1. тачке од 5. до 10. 

овог члана казниће се физичко лице и одговорно 

лице у правном лицу новчаном  казном од 5.000,00 

динара. 

 

Члан 44. 

 Новчаном казном од 15.000,00 динара казни-

ће се предузетник ако није испунио услове из члана 

7. став 1. тачке од 1. до 8. и става 2 ове Одлуке. 

 

Члан 45. 

 Новчаном казном од 25.000,00 динара казни-

ће се физичко лице ако поступа супротно одредбама 

члана 6. ове Одлуке. 

 

Члан 46. 

 Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће 

се предузетник ако: 

1.поступи супротно одредбама члана 29. ове 

Одлуке, 

2.поступи супротно одредбама члана 30. ове 

Одлуке, 

3.не превезе путника најкраћим путем до места 

опредељења члан 31. Ове Одлуке. 

 

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се физичко лице и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000,00 динара. 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 47. 

 Привредна друштва, др.правна лица и преду-

зетници који на дан ступања ове Одлуке на снагу 

обављају такси-превоз дужни су да ускладе своје 

пословање са одредбама ове Одлуке до 30.09.2017 

године. 

 

Члан 48. 

 Уколико такси-превозник не усклади своје 

пословање у року предвиђеном чланом 47. ове 

Одлуке, надлежни орган донеће решење о престан-

ку важења решења из члана 9. ове Одлуке и обаве-

стиће Агенцију за привредне регистре да такси-

превозник не испуњава услове за обављање такси-

превоза. 

 

 

Члан 49. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важе Одлука о такси превозу на територији 

општине Сурдулица (“Сл.Гл.Града Врања”, 

бр.25/15). 

 

Члан 50. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном Гласнику града 

Врања”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 344-83/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

354. 

На основу члана 76. Закона о становању и 

одржавању зграда („Службени гласник Р С“, бр. 

102/16), члана 20. става1. тачке 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срби-

је“, број:129/07),  чл. 36. став 1 тачка 7 Статута 

општине Сурдулица („ Службени гласник Пчињског 

округа“ бр. бр.25/08 и 16/11), и члана 39. Закона о 

прекршајима („Службени гласник Републике Срби-

је“ бр.65/13) Скупштина  општине Сурдулица, на 

седници одржаној дана 07.06.2017.године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ 

И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 

 

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 
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 Овом одлуком регулише се кућни ред у 

стамбеним и стамбено-пословним зградама на 

територији Општине Сурдулица (у даљем тексту: 

зграда). 

 Под кућним редом у смислу става 1. овог 

члана подразумевају се права и обавезе станара 

зграде у циљу омогућавања несметаног становања и 

правилног коришћења стамбеног, стамбено-

пословног простора у згради, заједничких 

просторија, заједничких делова зграде, заједнички 

ограђеног простора који припада згради, 

инсталација, уређаја и опреме зграде у погледу 

њихове употребе, чувања од оштећења, и 

одржавања чистоће, реда и мира у згради. 

 

Члан 2. 

 Стамбена зграда је зграда намењена за 

становање и користи се за ту намен, а састоји се од 

најмање три стана. 

 Стамбено-пословна зграда је зграда која се 

састоји се од најмање једног стана и једног 

пословног простора. 

 Посебан део зграде је посебна функционална 

целина у згради која може да представља стан, 

пословни простор, гаражу, гаражно место или 

гаражни бокс. 

  Заједнички делови зграде су делови зграде 

који не представљају посебан или самостални део 

зграде, који служе за коришћење посебних или са-

мосталних делова зграде, односно згради као цели-

ни, као што су: заједнички простори (степениште, 

улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и 

галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, 

сушионица за веш, заједничка тераса и друге про-

сторије намењене заједничкој употреби власника 

посебних или самосталних делова зграда и др.), за-

једнички грађевински елементи (темељи, носећи 

зидови и стубови, међуспратне и друге конструкци-

је, конструктивни део зида или зидна испуна, изо-

лација и завршна обрада зида према спољашнем 

простору или према заједничком делу зграде, стре-

хе, фасаде, кров, димњаци, канали за проветравање, 

светларници , конструкције и простори за лифт и 

друге посебне конструкције и др.), као и заједничке 

инсталације опрема и уређај (унутрашње електрич-

не, водоводне и канализационе, гасоводне и топлот-

не инсталације, лифт, громобрани, апарати за гаше-

ње, откривање и јављање пожара, безбедоносна 

расфета, телефонске инсталације и сви комунални 

прикључци који су намењени заједничком ко-

ришћењу и др.), ако не представљају саставни део 

самосталног дела зграде и не чине саставни део по-

себног дела зграде, односно не представљају део 

инсталација, опреме и уређаја који искључиво слу-

жи једном посебном делу. 

  Земљиште за редовну употребу је земљиште 

испод и око објекта који испуњава услове за грађе-

винску парцелу и које по спроведеном поступку у 

складу са законом који се уређује планирања и  

изградња, постаје катастарска парцела. 

  Стамбена заједница има статус правног лица 

и њу чине сви власници посебних делова стамбене, 

односно стамбено-пословне зграде. 

  Орган управљања у смислу одредаба ове 

одлуке, је управник или професионални управник 

стамбене, односно стамбено-пословне зграде, коме 

су поверени послови управљања. 

  Станар, у смислу ове одлуке је власник, за-

купац посебног дела зграде ( стана или пословног 

простора), њиховичланови породичног домаћинства 

( супружник и ванбрачни партнер, њихова деца ро-

ђена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, 

њихови родитељи и лица која су они дужни по за-

кону да издржавају, акоји станују у истом стану), 

лица која су запослена у пословним просторима, као 

и лице које је корисник посебног дела зграде по не-

ком другом правном основу. 

 

II.  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 3. 

  О кућном реду у стамбеним и стамбено-

пословним зградама дужни су да се старају станари 

и орган управљања. 

Члан 4. 

  Станари су дужни да посебне, заједничке 

делове зграде и земљиште за редовну употребу ко-

ристе са потребном пажњом и чувају их од оштеће-

ња и квара, на начин да не ометају остале станаре у 

мирном коришћењу посебног и заједничког дела 

зграде и земљишта за редовну употребу зграде и не 

угрожавају безбедност других. 

  Станари су дужни да оштећења и кварове 

одмах пријаве јавном предузећу, односно другом 

привредном друштву или предузетнику коме је 

орган управљања зградом поверио одржавање 

зграде, односно овлашћеном станару. 

 

Време одмора 

Члан 5. 

1.Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 и од 

22,00 до 07,00 часова наредног дана, а у данима 

викенда у времену од 14,00 до 18,00 часова и од 

22,00 до 08,00 часова наредног дана, станари се 

морају понашати на начин који обезбеђује потпуни 

мир и тишину у згради(време одмора). 

2.Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 и од 

22,00 до 07,00 часова наредног дана, а у данима 

викенда у времену од 14,00 до 18,00 часова и од 

22,00 до 08,00 часова суботом и до 10,00 часова 
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недељом, , станари се морају понашати на начин 

који обезбеђује потпуни мир и тишину у 

згради(време одмора). 

3.Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 и од 

22,00 до 07,00 часова наредног дана, а у данима 

викенда у времену од 16,00 суботом до 06,00 часова 

понедељком,  станари се морају понашати на начин 

који обезбеђује потпуни мир и тишину у 

згради(време одмора). 

Временски период од 16,00 часова 31. децем-

бра до 04,00 часа 01. јануар се не сматра временом 

за одмор. 

Бука у време одмора 

Члан 6. 

Забрањено је виком, трчањем, скакањем, и 

играњем лопте и сличним поступцима правити буку 

у време одмора и нарушавати мир у згради. 

Коришћење кућних апарата (веш машина, 

усисавача и слично), вентилационих система, клима 

уређаја, уређаја за музичку репродукцију, ТВ при-

јемника и других уређаја, машина и апарата у згра-

ди, у време одмора, дозвољено је само до собне ја-

чине звука. 

Време одмора мора се поштовати и при ко-

ришћењу машина за одржавање зелених површина 

око зграде (косачица, моторна тестера и слично). 

Бука у затвореним просторима зграде, у вре-

ме одмора, не сме прећи граничну вредност од 30 

ДБ, док на отвореном простору, у време одмора бу-

ка несме прећи граничну вредност од 45 ДБ у ста-

мбеној згради и 50 ДБ у стамбено-пословним згра-

дама. 

У случају породичног славља, станари су 

дужни да постављањем обавештења на видном 

месту у згради, о томе обавесте остале станаре, стим 

да славље неможе трајати дуже од 01,00 часа после 

поноћи. 

 

3) КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА 

ЗГРАДЕ 

 

Члан 7. 

 На терасама, лођама и балконима забрањено 

је држати и депоновати ствари које нарушавају 

изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни 

материјал и слично. 

 Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе 

и лође бацати било какве предмете, кућно смеће, 

остатке хране, просипати воду, трести постељину, 

стољњаке, крпе и друге сличне предмете. 

 Није дозвољено сушење рубља на отвореним 

деловима зграде (прозори, терасе, балкони и лође) 

који су видљиви са улице или друге јавне 

површине, ако у згради постоји просторија за 

сушење рубља. 

 Забрањено је на деловима зграде из става 1. 

Овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем 

и друге предмете који падом могу повредити, оште-

тити или упрљати пролазнике и возила. 

 

Држање кућних љубимаца 

Члан 8. 

  Станари могу, у складу са посебним пропи-

сима, држати кућне љубимце, али су дужни да воде 

рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у за-

једничким просторијама и не нарушавају мир и ти-

шину у згради. 

 

Обављање привредних делатности  

у стамбеној згради, односно стамбено-пословној 

згради 

 

Члан 9. 

  Привредна делатност чије обављање у ста-

мбеној згради, односно стамбено-пословној згради 

је дозвољено посебним прописима, мора се обавља-

ти тако да не ремети мир у коришћењу станова. 

  Пара, дим, мириси и бука која се стварају 

обављањем привредне делатности морају бити изо-

ловани и уређени тако да не ометају становање и 

здравље станара. 

 

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских 

и инсталатерских радова у згради 

Члан 10. 

  Станари који изводе грађевинске, грађевин-

ско-занатских и инсталатерских радова у згради или 

на згради, дужан је да предходно о томе  обавести 

орган управљања зградом и прикаже му одобрење 

надлежног органа за извођење радова, уколико је 

посебним законом прописана обавеза прибављања 

одобрења за извођење тих грађевинских радова, а 

потом постављањем обавештења на видном месту у 

згради обавести станаре о дану почетка извођења 

радова, врсти и трајању радова. 

  Станар који изводи радове из става 1. овог 

члана дужан је да по завршетку радова делове згра-

де на којима су извођени радови, делове зграде и 

земљиште за редовну употребу које је коришћено за 

извођење радова врати у првобитно стање. 

  Радови из става 1. овог члана осим у случаје-

вима хаварије и потребе за хитним интервенцијама, 

не могу се изводити у време одмора. 

 

2. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА 

ЗГРАДЕ 

 

Члан 11. 

  Заједнички делови зграде су делови који ко-

ристе за коришћење посебних или самосталних де-
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лова зграде, сматрају се једном ствари над којом 

власници посебних делова зграде имају право зајед-

ничке недељиве својине. 

  Станари употребљавају заједниче делове 

зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој 

то одговара његовим потребама и потребама члано-

ва његовог домаћинства, односно обављања делат-

ности. 

  Станар је дужан да трпи употребу заједнич-

ких делова зграде од стране осталих станара, у 

складу са њиховом наменом. 

 

Капија и улазна врата 

Члан 12. 

  Капија и улазна врата на згради морају бити 

закључана у периоду од 23,00 до 6,00 часа наредног 

дана лети, и од 22,00 до 6,00 часа наредног дана 

зими. 

  У зградама у којима постоје спољни сигнал-

ни уређаји за позивање станара, станари на скуп-

штини стамбене заједнице могу донети одлуку да 

улазна врата у зграду буду стално закључана. 

  Станари који даљинским управљчем отварају 

улазну капију ради уласка или изласка возила из 

гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је 

капија закључана након уласка или изласка возила 

из гараже или дворишта. 

 

Улаз у зграду 

Члан 13.  

  Орган управљања стамбене зграде дужан је 

да на видном месту на уласку у стамбену зграду, 

осим аката прописаних посебним законима, истак-

не: 

- ову одлуку или правила власника донета 

по одредбама Закона о становању и 

одржавању зграда, 

- време одмора, 

- списак заједничких делова зграде, са 

назнаком њихове намене, 

- обавештење код кога се налазе кључеви 

заједничких просторија и просторија са 

техничким уређајима, просторија 

трансформаторске станице и склоништа 

(кућна и блоковска), 

- обавештење ком јавном предузећу, 

правном лицу или предузетнику је 

поверено одржавање зграде, 

- упутство о начину пријаве квара и 

оштећења на инсталацијама, уређајима и 

опреми зграде, као и 

- друге информације и одлуке скупштине 

стамбене заједнице, битне за станаре и 

успостављање реда, мира и поштобања 

одредаба посебних закона и ове одлуке. 

 

На видном месту на уласку у стамбену згра-

ду, орган управљања може поставити и списак ста-

нара по спрату и стану, који садржи име и презиме 

станара, али уз пристанак сваког појединачног ста-

нара. 

Ако орган управљања зградом не истакне на 

видном месту списак свих станара, дужан је да на 

видном месту истакне обавештење о томе код кога 

се списак налази како би био доступан свим стана-

рима и надлежним органима. 

 

Заједнички простори 

Члан 14. 

 Заједнички простори у згради (степениште, 

улазни простори и ветобрани, заједнички ходнник и 

галерија, тавански простор, подум, бицикларница, 

сушионица за веш, заједничка тераса и друге про-

сторије немњене заједничкој употреби власника 

посебних или самосталних делова зграде и др.) 

служе жа потребе свих станара и користе се у скла-

ду са њиховим изменама. 

 

Члан 15. 

Скупштина стамбене заједнице одређује 

рспоред коришћења просторија намењених зајед-

ничкој употреби, а орган управљања стамбене згра-

де се стара о њиховој правилној употреби и при-

дражавању распореда коришћења. 

Станари су дужни да простоије намењене за-

једничкој употреби после сваке употребе  очисте и 

доведу у ред, а кључ од ових просторија врате ли-

цу/лицима задуженим за његово чување. 

 

Члан 16. 

Станари су дужни да воде рачуна о еконо-

мичности и да употребом заједничих простора не 

повећавају, неоправдано, укупне трошкове ( светла, 

без потребе отварања прозора у зимском периоду, 

итд). 

 

Члан 17. 

 У заједничким просторима, осим ствари које 

су нужне за наменско коришћење тих просторија, 

забањено је држати друге ( бицикле, дечија колица, 

саксије са цвећем, намештај и слично). 

 Станари су дужни да одржавају чистоћу 

заједничких простора и обезбеде несметан и 

слободан пролаз кроз њих. 

 Забрањено је бцати или остављати отпатке, 

смеће и нечистоћу по степеништу или другим 

заједничким просторима, као и пушење на 

степеништу и ходнику. 
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 Забрањено је цртати, писати или на било који 

начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и 

друге делове зграде. 

 

Члан 18. 

 Улазни ходник и степениште зграде која не-

ма уређај за аутоматско осветљење морају ноћу би-

ти осветљени до закључавања улазних врата. 

Члан 19. 

Натписе и рекламе на вратима стана и зидо-

вима ходника, на земљишту за редовну употребу 

зграде, натписе, рекламе и фирме на фасади и дру-

гим спољним деловима зграде, станар може 

постављати уколико обавља пословну делатност, у 

складу са ваећим прописима и обавезном сагла-

сношћу скупштине стамбене заједнице. 

По исељењу, станар је дужан да натписе и 

реклме уклони и да простор на коме су били 

постављени доведе у исправно стање. 

 

Члан 20. 

Станови морају бити обележени бројевима, а 

станари су дуни да бројеве уредно одравају. 

 

Подрумске просторије 

Члан 21. 

Улазна врата у подрум морају бити закључа-

на. 

Станари морају имати кључ од врата подру-

ма. 

У подруму није дозвољено држање запаљи-

вих предмета и течности. 

 

Огревни материјал 

Члан 22. 

Станари могу држати огревни материјал само 

у просторијама које су намењене или одлуком 

скупштине стамбене заједнице одређене за то. 

Забрањено је цепати огревни материјал у 

становима и на другим местима која за то нису 

одређена. 

Одмах по уношењу огревног материјала у 

подрум или друга за то одређена места, станар је 

дужан да очисти и доведе у ред место на којем је 

материјал био истоварен. 

 

Таван 

Члан 23. 

Улазна врата на таван морају бити стално за-

кључана, а кључ доступан станарима зграде. 

На тавану је забрањено држање и употреба 

запаљивих предмета и течности. 

 

Тераса и кров зграде 

Члан 24. 

На непроходну терасу и кров стамбене зграде 

приступ је дозвољен само стручним лицима ради 

поправки, постављања антена и сличних уређаја, 

уклањања снега, леда и слично. 

Приликом постављања антена и других 

сличних уређаја не сме се оштетити кров, као ни 

други заједнички део зграде. 

Спољни делови зграде 

Члан 25. 

Спољни делови зграде (врата, прозори, изло-

зи и сл.) морају бити чисти и исправни. 

О чистоћи и исправности спољних делова 

пословних просторија у згради старају се корисници 

тих просторија, а станари о осталим спољним дело-

вима зграде. 

Врата, прозори, капци, ролетне и сл. У при-

земљу зграде морају се користити и држати тако да 

не ометају кретање пролазника. 

Приликом појединчне замене ролетни на 

прозорима и вратима у становима и заједничким 

просторијама, мора се водити рчуна да ролетне буду 

једнообразне са постојећим ролетнама у стамбеној 

згради. 

 

Земљиште за редовну употребу зграде 

Члан 26. 

Земљиште за редовну употребу зграде служи 

свим станарима. 

Скупштина стамбене заједнице одлучује о 

начину коришћења и одржавања земљишта за ре-

довну употребу зграде, у складу са пројектно-

техничком документацијом зграде. 

Одлуком скупштине стамбене заједнице на 

земљишту за редовну употребу зграде може бити 

одређен део за игру деце, трешење тепиха, парки-

рање аутомобила и других моторних возила, као и 

вршење других, уобичајних, заједничких потреба 

станара.  

 

Члан 27. 

Стамбена заједница одговорна је за одржа-

вање земљишта за редовну употребу зграде и ре-

довно поправља и замењује оштећене делове огра-

де, чисте, косе траву, орезују живу ограду и друго 

растиње, уклањају коров, одржавају бетонске повр-

шине, тротоаре, прилазне стазе и степеништа, инте-

рене саобраћајнице, противпоарне стазе, уклањају 

грађевински и други отпад, као и да предузимају 

друге радове како би простор око зграде био у у-

редном стању. 

На земљишту за редовну употребу зграде не 

сме се депоновати грађевински материјал, осим у-

колико се изводе грађевински радови, за које станар 

има потребно одобрење надлежног органа и сагла-

сност скупштине стамбене заједнице. 
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Ограда, зеленило и други елементи уређења 

земљишта за редовну употребу зграде морају се 

одржавати тако да не оштећују зграду и инсталаци-

је, омогућавају коришћење зграде, тих површина и 

површина са којима се граниче (улица, суседна 

зграда и парцела и сл.). 

 

Обезбеђење зграде у случају времеснких непого-

да 

Члан 28. 

Орган управљања зградом је дужан да за 

време кише, снега и других временских непогода, 

обезбеде да простори на степеништу, светларници-

ма, тавану, подруму и дугим заједничким просто-

рима зграде буду затворени. 

Станари су дужни да са прозора, тераса, бал-

кона и лођ уклањају снег и лед, при чему морају 

водити рачуна да не оштете заједничке просторије и 

заједничке просторије и заједничке делове зграда, и 

да не угрожавају безбедност осталих станара и про-

лазника. 

Станари су дужни да обезбеде чишћење сне-

га и уклањање леда испред зграде. 

Станари, су дужни да у зимском периоду-

предузму мере заштите од смрзавања и прскања 

водоводних и канализационих инсталација и уређаја 

у становима и пословним просторијама. 

Орган управљања зградом је дужан да у зим-

ском периоду обезбеди предузимања мера заштите 

од смрзавања и прскања водоводних и канализаци-

оних инсталација и уређаја у заједничким простори-

јама. 

 

 3. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛА-

ЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА 

 

Унутрашње електричне инсталације 

Члан 29. 

Није дозвољено неовлашћено отварање раз-

водних кутија и ормарића са електричним уређајима 

који служе згради као целини или заједничким де-

ловима зграде. 

Поправка кварова на електричним инстала-

цијама и контролно отварање кутија и ормарића 

могу обављати само стручна лица овлашћена за о-

бављање ових послова. 

 

Водоводне и канализационе инсталације 

Члан 30. 

 

Станари су дужни да водоводне и канализа-

ционе инсталације држе у исправном и уредном 

стању. 

У лавабое, каде и друге санитарне уређаје ко-

ји су повезани на канализациону инсталацију, није 

дозвољено бацање отпадака и дугих предмета који 

могу загушити или оштетити инсталације. 

 

Котларница и инсталације грејања 

Члан 31. 

Котларницом и инсталацијама грејања у 

згради може руковати само стручно лице. 

Скупштина стамбене заједнице одређује 

време почетка, односно време престанка коришћења 

индивидуалне или блоковске котларнице којом у-

пављају станари зграде, с тим што не може одреди-

тит да грејна сезона и грејни дан трају дуже нити да 

темература у просторијама буде виша од посебним 

актом прописане. 

 

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну 

у згради 

Члан 32. 

Орган управљања зградом дужан је да редов-

но врши контролу исправности лифта, противпо-

жарних уређаја и уређаја за узбуну у згради. 

Орган управљања зградом дужан је д на вид-

ном месту у згради истакне упутство за употребу 

лифта. 

У случају квара, лифт се мора искључити из 

употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење 

да је у квару и о насталом квару обавестити преду-

зеће коме је поверено одржавање зграде, о чему се 

стара орган управљања. 

 

Громобрани и електричне инсталације 

Члан 33. 

Орган управљања зградом дужан је да се 

стара о исправности и редовном сервисирању гро-

мобрана и електричних инсталација. 

Послове сервисирања и испитивања громо-

бранских инсталација и отклањања недостатака, као 

и сервисирање и испитивање електричних инстала-

ција и мера заштите од електричног удара и откла-

њање кварова могу вршити само стручна лица, на 

основу правила прописаних посебним законом. 

 

Апарати за гашење, откривање и јављање пожа-

ра 

Члан 34. 

Станари су дужни да воде рачуна о исправ-

ности и чувају од оштећења опрему, уређаје и сред-

ства за гашење пожара, као ида предузимају друге 

превентивне мере прописане одредбама посебног 

закона. 

 

Безбедоносна расвета 

Члан 35. 

Забрањено је оштећивати и уништавати без-

бедоносну расвету. 
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Радови на текућем одржавању заједничких дело-

ва стамбене зграде 

 

Члан 36. 

Радови на одржавању заједничих делова ста-

мбене зграде обухватају: 

1)      редовно сервисирање лифтова 

2)      поправке или замену аутомата за заједнич-

ко осветљење, прекидача, сијалица и друго; 

3)  редовне прегледе и сервисирање хидрофор-

ских постројења у згради, инсталација централног 

грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним 

телима, вентила, димњака централног грејања) и др. 

инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, 

громбранских инсталација, инсталација водовода и 

канализације у згради, електроинсталација, уређаја 

за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију 

и вентилацију зграде. 

                 4)      Поправка и одржавање на заједничким 

деловима стамбене зграде (степениште, улазни про-

стори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, 

тавански простор, подрум, бицикларница, сушио-

ница за веш, заједничка тераса и друге просторије 

намењене заједничкој употреби власника посебних 

или самосталних делова зграда и др.), заједнички 

грађевински елементи (темељи, носећи зидови и 

стубови, међуспратне и друге конструкције, кон-

структивни део зида или зидна испуна, изолација и 

завршна обрада зида према спољашнем простору 

или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, 

кров, димњаци, канали за проветравање, светларни-

ци , конструкције и простори за лифт и друге посе-

бне конструкције и др.) 

        Радове на текућем одржавању заједнич-

ких делова стамбене зграде из става 1. овог члана 

могу да обављају привредни субјекти или предузет-

ници који су регистровани за обављање наведених 

делатности. 

 

Члан 37. 

Станари морају омогућити дератизацију за-

једничких просторија у згради по налогу овлашће-

ног предузећа, односно установе и надлежне 

инспекције. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

 Забрањено је у заједчничким деловима згра-

де извођења радова на постављању и демонтирању 

инсталација, уређаја и делова зграде, као и грађе-

винских радова без потребног одобрења надленог 

државног органа и без агласности скупштине ста-

мбене заједнице. 

 

III. НАДЗОР 

 

Члан 39. 

  Послове инспекцијског надзора над 

применом ове одлуке врши Општинска управа за 

путем комуналног и  грађевинског. 

       Председник органа управљања зградом 

дужан је да пружи помоћ лицу из става 1. овог 

члана, тако што указује на појединачне пропусте 

станара и даје податке о станарима који се не 

придржавају кућног реда у згради. 

 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕБЕ 

 

Члан 40. 

 Новчаном казном од 5.000,00 динара, 

казниће се за прекршај станари, као физичка лица, 

ако: 

1) заједничке просторије зграде, заједничке делове 

зграде, заједнички ограђени простор који припада 

згради, инсталацију, уређаје и опрему зграде, не 

користе са потребном пажњом и не чувају их од 

кварова и оштећења (чл. 4. став 1 Одлуке); 

2) у случају оштећења или кварова заједничких 

просторија зграде, заједничких делова зграде, 

заједничко ограђеног простора који припада згради, 

инсталација, уређаја и опреме зграде, не поступи у 

смислу одредбе чл. 4. ст. 2. Одлуке; 

3) не поступају у смислу одредбе чл. 10. Одлуке. 

4) заједничке просторије не користи према 

утврђеном редоследу (чл. 15. ст. 1. Одлуке); 

5) заједничке просторије зграде, заједничке делове 

зграде, заједнички ограђени простор који припада 

згради, уређаје и опреми зграде после употребе не 

очисте и не доведу у ред, као и кључ од просторија 

не врате овлашћеном станару (15 ст. 2 Одлуке); 

6) заједничке просторије зграде користи противно 

одредби чл. 17.  Одлуке; 

7) не обезбеде да улаз у зграду, степениште, 

приступ кровној тераси, светларницима, ходницима 

и заједничким просторијама буде слободан и исти 

не користе на начин утврђен одредбом чл. 17.ст 2 

Одлуке; 

8) не држе огревни материјал у смислу одредбе чл. 

22. ст. 1. Одлуке; 

9) не предузимају у зимском периоду мере заштите 

од смрзавања и прскања водоводних и 

канализационих инсталација и уређаја у 

заједничким и пословним просторијама (чл. 28. 

Одлуке); 

10) постављају или демонтирају инсталације, 

уређаје и опрему зграде противно одредби чл. 29. 

Одлуке; 
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11) неовлашћено рукују котларницама и 

инсталацијама грејања (чл. 31. Одлуке); 

12) лифт користе противно одредби чл. 32. Одлуке; 

 

 Новчаном казном од 60.000,00 динара 

казниће се предузеће или друго привредно 

друштво, односно правни субјекат, за прекршај из 

става 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, и 12. овог 

члана. 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара, за прекршај из става 2. овог члана, казниће 

се и одговорно лице у предузећу или другом 

привредном друштву, односно правном субјекту. 

 Новчаном казном у износу од 30.000,00 

динара, за прекршај из става 2. овог члана, казниће 

се и предузетник. 

 

Члан 41. 

 Новчаном казном од 40.000,00 динара, 

казниће се за прекршај предузеће или друго 

привредно друштво, односно правни субјекат, 

ако: 

1) не поступа у складу са правилима понашања у 

смислу одредбе чл. 6. Одлуке; 

2) поступа  противно одредби чл. 7.  Одлуке; 

3) улазну капију, односно улазна врата не држи 

откључана, односно не закључавају у смислу 

одредбе чл. 12. Одлуке; 

4) не поступа у складу са одредбама чл. 19 и   

Одлуке; 

5)  не поступа у складу са одредбама чл. 20 и   

Одлуке; 

6) спољне делове зграда не држи у исправном и 

чистом стању, односно исте не користе одредбе чл. 

25. Одлуке; 

7) поступа противно одредби чл. 28. ст. 1  Одлуке; 

8) не уклања снег и лед, односно не обезбеди 

чишћење снега и леда у смислу одредбе чл. 28. ст.       

2. и 3 Одлуке; 

 Новчаном казном од 10.000,00 динара, 

казниће се одговорно лице у предузећу или другом 

привредном друштву, односно правном субјекту, 

а предузетник новчаном казном од 20.000,00 

динара. 

 

Члан 42. 

 Новчаном казном од 5.000,00 динара, 

казниће се за прекршај станари, као физичка лица, 

ако: 

1) не поступа у складу са правилима понашања у 

смислу одредбе чл. 6. Одлуке; 

2) поступа  противно одредби чл. 7.  Одлуке; 

3) псе, мачке и друге животиње држе у стамбеним 

просторијама противно одредби члана 8. 

 Одлуке; 

4) улазну капију, односно улазна врата не држи 

откључана, односно не закључавају у смислу 

одредбе чл. 12. Одлуке; 

5) не поступа у складу са одредбама чл. 19 и   

Одлуке; 

6)  не поступа у складу са одредбама чл. 20 и   

Одлуке; 

7) спољне делове зграда не држи у исправном и 

чистом стању, односно исте не користе одредбе чл. 

25. Одлуке; 

8) поступа противно одредби чл. 28. ст. 1  Одлуке; 

9) не уклања снег и лед, односно не обезбеди 

чишћење снега и леда у смислу одредбе чл. 28. ст. 2. 

и 3 Одлуке;                                                                 

Члан 43. 

 Новчаном казном од 30.000,00 динара 

казниће се за прекршај зграда као правни 

субјекат, ако орган управљања зградом: 

1) не утврди распоред коришћења заједничких 

просторија и не стара се о њиховој правилној 

употреби (чл. 15. Одлуке); 

2) не донесе одлуку  у смислу одредбе чл. 26.ст. 3  

Одлуке; 

3) не обезбеди прозоре на подруму у смислу 

одредбе чл. 28. ст.1 и 2  Одлуке;  

4) не предузме у зимском периоду мере заштите од 

смрзавања и прскања водоводних и канализационих 

инсталација и уређаја у становима, заједничким и 

пословним просторијама (чл. 28. став 3 Одлуке); 

5) не стара се о редовној контроли исправности 

лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну 

у згради, или упутство заупотребу лифта не истакне 

на видном месту, односно у случају квара лифта 

исти не искључи из употребе, не истакне упозорење 

оквару лифта и о насталом квару не обавести јавно 

предузеће, привредно друштво, односно други 

правни субјекат или предузетника коме је поверено 

одржавање зграде (чл. 32. Одлуке); 

6) не поступа у складу са одредбом чл. 37. Одлуке. 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара, за прекршај из става 1. овог члана казниће 

се и председник органа управљања. 

 Новчаном казном од 10.000,00 динара 

казниће се за прекршај зграда, као правни субјект, 

ако: 

1) не истакне у улазу зграде, на видном месту, ову 

одлуку, списак станара, односно обавештење о томе 

код кога се налази списак станара, као и списак 

заједничких просторија са назнаком њихове намене 

и не ажурира списак станара (чл. 13. ст. 1. Одлуке); 

2) не истакне на видном месту обавештење о томе 

коме се станару могу обратити у случају квара 

лифта, инсталација, уређаја и опреме зграде и код 

кога се налазе кључеви од просторија у којима су 
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инсталације, уређаји и опрема зграде (чл. 32. ст. 2 и 

3. Одлуке). 

 Новчаном казном од 5.000,00 динара, 

казниће се председник органа управљања, за 

прекршај из става 3. овог члана 

 

Члан 44. 

 Новчаном казном од 60.000,00 динара, 

казниће се за прекршај јавно предузеће, односно 

друго привредно друштво коме је поверено 

одржавање зграде, ако не истакне на видном месту у 

сваком улазу у зграду, упутство о начину пријаве 

квара на инсталацији, уређајима и опреми зграде 

(члан 13. став 1. тачка 6); 

 Новчаном казном од 10.000,00 динара, за 

прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

одговорно лице у јавном предузећу, односно другом 

привредном друштву. 

 Новчаном казном од 40.000,00 динара, за 

прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

предузетник коме је поверено одржавање зграде. 

 

                                         Члан 45. 

 Средства од новчаних казни из става 1. овог 

члана чине приход буџета општине Сурдулица. 

 

V. ПРИМЕНА ПРОПИСА 

Члан 46. 

На питања о кућном реду која нису уређена 

овом одлуком примењују се одредбе Закона о ста-

новању и одржавању зграда (“Службени гласник 

РС”, бр. 104/2016). 

 

VI. ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивња у Службеном гласнику Града Врања.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 360-3/17-01  
     

 

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

 

355. 

На основу чл. 32. става 1. тачке 6. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07), чл. 

36. става 1. тачка 7. Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 25/08 и „Сл.гл.града 

Врања“ 16/11), Скупштина општине Сурдулица на 

седници одржаној 7.6.2017.год. донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Усваја се локални акциони плана за 

унапређење положаја избеглих, интерно расељених 

лица и повратника по реадмисији у општини 

Сурдулица за период 2017-2020. год. 

 Локални План је саставни део Одлуке. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у Службеном гласнику 

Града Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 9-15/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

356. 

На основу чл. 83. Закона о одбрани 

(„Сл.гл.РС“бр. 116/2007, 88/2009-др.закон и 

104/2009-др.закон), чл. 32. става 1. тачке 6 Закона о 

локалној самоуправи(„Сл.гл.РС“, бр.129/07), чл. 36. 

става 1. тачка 7. Статута општине Сурдулица 

(„Службени.гласник.Пчињског округа“, бр. 25/08 и 

„Службени гласник Града Врања“ бр. 16/2011), 

Скупштина општине Сурдулица на седници 

одржаној  6.6.2017. год. донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 

 

Члан 1. 

Овлашћује се Општинско веће општине 

Сурдулица да одобри план одбране и друге 

документе за општину Сурдулица, а у смислу 

процедуре коју предвиђа Закон о одбрани и други 

закони  који регулишу ту материју. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 8-3/17-01   
    

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

 

357. 

На основу члана 55. Закона о библиотечко-

информационој делатности („Сл.гласник РС“ бр. 
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52/11), члана 28. става 2. Закона о култури 

(„Сл.гл.РС“ бр. 72/09, 13/16,30/16-исправка), члана 

32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), и члана 36. става 1. 

тачке 7. и 10. Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гласник Пчињског округа“ бр. 25/08 и 

„Сл.гласник Града Врања“ бр. 16/11), Скупштина 

општине Сурдулица на седници одржаној дана 

7.6.2017год. донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

БИБЛИОТЕКЕ 

„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ 

 

I 

• ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Библиотеке 

„Радоје Домановић“ ,бр.292/17, који је донео 

Управни одбор Библиотеке „Радоје Домановић“, 

дана 02.06.2017.године. 

 

II 

Статут је саставни део Решења. 

 

III 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објавиљивања у Службеном гласнику Града Врања. 

 

IV 

 Решење доставити: Библиотеци „Радоје 

Домановић“ у Сурдулици, архиви и приложити уз 

седнички материјал. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 110-4/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

358. 

 На основу чл. 32. став 1. тачке 20.Закона о 

локалној самоуправи(„Сл.гл.РС“,бр.129/07), члана 

36 става 1 тачка 32 Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гл Пчињског округа“, бр. 25/08 и „Сл.Гл града 

Врања“ бр. 16/11) чл. 9 и 10  Одлуке о општинском 

правобранилаштву („Сл.гл.Града Врања“,бр.11/15 и 

бр.23/16), год. Скупштина општине Сурдулица на 

седници одржаној дана 7.6.2017. год, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ   ОПШТИНСКОГ  ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА 

 

 

I. 

 БРАНИСЛАВ РИСТИЋ,  дипломирани 

правник из Сурдулице, разрешава  се   

функције  Општинског јавног 

правобраниоца, због истека времена на које 

је постављен. 

 

II. 

 Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у „Сл.гласнику града Врања“. 

 

III. 

  Решење доставити: Именованом, 

Општинском  правобранилаштву,   приложити 

уз седнички материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 020-40/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

359.     

   На основу чл. 32. став 1. тачке 20.Закона о 

локалној самоуправи(„Сл.гл.РС“,бр.129/07), члана 

36 става 1 тачка 32 Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гл Пчињског округа“, бр. 25/08 и „Сл.Гл града 

Врања“ бр. 16/11) чл. 9 и 10  Одлуке о општинском 

правобранилаштву („Сл.гл.Града Врања“,бр.11/15 и 

бр.23/16), год. Скупштина општине Сурдулица на 

седници одржаној дана 7.6.2017 год, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ  ОПШТИНСКОГ  

ПРАВОБРАНИОЦА 

 

I. 

     БРАНИСЛАВ РИСТИЋ, дипломирани 

правник из Сурдулице, поставља се за Општинског 

правобраниоца. 

 

II.  

 Општински  правобараниоца поставља се на 

период од четири године. 

 

III. 

   Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у „Сл.гласнику града Врања“. 

 

IV. 

  Решење доставити: именованом, 

Општинском  правобранилаштву,   приложити 

уз седнички материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 020-34/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 
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Новица Тончев,с.р. 

360. 

 На основу чл.54. става 2, и члана 55. става 1, 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гл.РС“,бр.72/09, 52/11, и 55/13),  чл. 32. става 1. 

тачка 20.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32. 

Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског 

округа“, бр.25/08, и 16/11),  Скупштина општине 

Сурдулица на седници одржаној дана 7.6.2017.год, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА УОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈО-

ВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У СУРДУЛИЦИ 

 

I. 

Разрешава се дужности члана школског 

одбора у основној школи «Јован Јовановић Змај» у 

Сурдулици, због истека мандата, и то: 

- из реда запослених: 

1. Часлав Филиповић, професор географије, 

2. Љиљана Јовић, професор српског језика, 

3. Слађан Крстић, професор разредне 

наставе, 

            - из реда родитеља: 

            1. Томица Радивојевић, из Сурдулице, ул. 

Бранислава Нушића бр. 18. 

            2. Драган Момчиловић, из Масурице, 

            3. Слађана Максимовић, из Сурдулице, ул. 

Велче Јанковић Кликовац бб. 

            - из реда локалне самоуправе 

            1. Бранко Стојановић из Сурдулице, 

            2. Слађан Миленковић из Сурдулице, 

3. Марина Петковић из Масурице. 

 

II. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити у Службеном гласнику „Града 

Врања“. 

 

III. 

 Решење доставити: Именованима, ОШ „Јо-

ван Јовановић Змај“ У Сурдулици, приложити уз 

седнички материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 022-11/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

361. 

На основу чл.54. става 2, и члана 55. става 1, 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гл.РС“,бр.72/09, 52/11 и 55/13),  чл. 32. става 1. 

тачка 20.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32. 

Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског 

округа“, бр.25/08),  Скупштина општине Сурдулица 

на седници одржаној дана 7.6.2017.год, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

ЗМАЈ“ У СУРДУЛИЦИ 

 

I. 

За чланове школског одбора у основној 

школи  «Јован Јовановић Змај» у Сурдулици, на 

период од 4 године именују се: 

- из реда запослених: 

1. Часлав Филиповић, професор географије, 

2. Љиљана Јовић, професор српског језика, 

3. Сузана Стојановић, професор биологије. 

            - из реда родитеља: 

            1. Томица Радивојевић, ул.Бранислава 

Рушића бр. 18 

            2. Љубиша Аризановић, из Масурице, 

            3. Игор Рашић, из Сурдулице, ул. Змај Јовина 

бр. 5. 

            - из реда локалне самоуправе 

            1. Слађан Миленковић, из Сурдулице, 

            2. Марина Петковић, из Масурице и 

 3. др Валентина Перић, изСурдулице.6 

 

II. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити у Службеном гласнику „Града 

Врања“. 

 

III. 

 Решење доставити: именованима, ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ У Сурдулици, приложити уз сед-

нички материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 022-27/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

362. 

На основу чл.54. става 2, и члана 55. става 3. 

тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гл.РС“,бр.72/09, 52/11 и 55/13), чл. 

32. става 1. тачка 20.  Закона о локалној самоуправи 



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1331 

 

 

(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32. 

Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског 

округа“, бр.25/08),  Скупштина општине Сурдулица 

на седници одржаној дана 7.6.2017.год, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛА-

НОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БОРА СТАНКОВИЋ“ У 

ЈЕЛАШНИЦИ 

 

I. 

У Решењу о именовању чланова школског 

одбора у Основној школи „Бора Станковић“ у Је-

лашници, („Сл.гл. Града Врања“ бр. 5/15), врши се 

следећа измена: 

У ставу I: 

             - алинеји 2 тачки 3 „Саманта Еминовић“ из 

Јелашнице, разрешава се дужности члана школског 

одбора, а „Оливера Цветковић“ из Јелашнице, име-

нује се за члана школског одбора. 

 

II 

 У свему осталом Решење остаје неизмењено. 

 

  III 

Решење ступа на снагу даном доношења, и 

Решење објавити у Службеном гласнику „Града 

Врања“. 

 

IV 

 Решење доставити: именованима, ОШ „Бора 

Станковић“  у Јелашници, приложити уз седнички 

материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 022-7/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

363. 

На основу чл. 54. става 10. тачке 2., чл. 55. 

Става 3. тачка 5. Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Сл.гл.РС“,бр.72/09, 52/11 и 

55/13),  чл. 32. става 1. тачка 20.  Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. 

тачка 32. Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гл.Пчињског округа“, бр.25/08 и 16/11),  

Скупштина општине Сурдулица на седници одржа-

ној дана 7.6.2017.год, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛА-

НОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ“ 

У БЕЛОМ ПОЉУ 

I 

 У Решењу о именовању чланова школског 

одбора у основној школи „Пера Мачкатовац“ у 

Белом Пољу  („Сл.гл.Града Врања“ бр.5/15 и 8/15), 

врши се следећа измена, у 

ставу I. у алинеји 1.  

-у тачки 1. „Миле Станковић“ разрешава се 

дужности члана школског одбора, а „Снежана 

Иванчов“ наставник разредне наставе из Загужања 

именује се за члана. 

-У тачки 3. „Владимир Станкулић“ разрешава се 

дужности члана школског одбора, а „Милица 

Димитријевић“ наставник енглеског језика из 

Сурдулице ул. Томе Ивановића бр. 80 именује се за 

члана. 

 у алинеји 2: 

-у тачки 1. „Александра Младеновић“ разрешава се 

дужности члана школскг одбора, а „Јулијана 

Јевтић“ из Сурдулице насеље Бело Поље именује се 

за члана, 

 

II 

 У свему осталом Решење остаје неизмењено. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

 

III 

 Решење доставити: Именованима, школи 

“Пера Мачкатовац” у Белом Пољу, приложити уз 

седнички материјал, и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 022-9/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

 

364.                                                                                 

На основу чл.54. става 2, и члана 55. става 3. 

тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гл.РС“,бр.72/09,52/11,55/13),  чл. 32. 

става 1. тачка 20.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32. 

Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског 

округа“, бр.25/08 и града Врања бр. 16/11),  Скуп-

штина општине Сурдулица на седници одржаној 

дана  7.6.2017.год, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛА-

НОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
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У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У 

СУРДУЛИЦИ 

I 

У Решењу о именовању чланова школског 

одбора у Техничкој школи „Никола Тесла“ у 

Сурдулици , („Сл.гл. Града Врања“ бр. 34/13 и 

бр.11/15), врши се следећа измена: 

1) У ставу 1: 

- у алинеји 2. тачки 1 „Наташа Митић“, разрешава 

се дужности члана школског одбора, а „Миливоје 

Аризановић“ из Ћурковице именује се за члана 

школског одбора. 

 

II 

 У свему осталом Решење остаје неизмењено. 

 

  III 

Решење ступа на снагу даном доношења, и 

Решење објавити у Службеном гласнику „Града 

Врања“. 

 

IV 

 Решење доставити: именованима, ТШ „Ни-

кола Тесла“  у Сурдулици, приложити уз седнички 

материјал и архиви ради евиденције. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 022-6/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 

 

 

365. 

На основу чл. 35. став 7. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 32. став 1. 

тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, 

бр. 129/07) и чл. 36. став 1. тачка 7. Статута 

општине Сурдулица („Сл. гл. ПО“, бр. 25/08 и „Сл. 

гл. града Врања“, бр. 16/11) Скупштина општине 

Сурдулица на седници одржаној дана 

07.06.2017.године,  донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У 

ОДЛУЦИ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

УСКЛАЂЕНОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУЛИЦА 

 

 

У Одлуци о усвајању измена и допуна 

Усклађеног плана генералне регулације насеља 

Сурдулица („Сл.гл. Града Врања“, бр. 34/16), врши 

се исправка тако што се мења текст сагласно 

Елаборату „Техничка исправка“ бр. 150/1 од 

11.05.2017.године који је израдио „Инфоплан“ д.о.о. 

Аранђеловац,  на следећи начин: 

1.У поглављу 2.1.2.2.1.1. Постојеће стање, мењају се 

следећи делови: 

- у ставу 3, алинеја 2 (стр. бр. 42) мења се 

текст „ 7+823 до км 12+427“ са текстом „ 

7+635 до км 12+489“; 

- у ставу 9, алинеја 2, мења се текст 

„Сурдуличких мученика - Томе Ивановића“ 

са текстом „Сурдуличких мученика, Вука 

Караџића, Југословенском и Томе 

Ивановића“; 

 2. У поглављу 2.1.2.2.1.4. Планирано стање мреже и 

објеката саобраћајне  инфраструктуре, мењају 

се следећи делови: 

 -  у ставу 12, алинеја 2 (стр. бр. 46), мења се 

текст „ 8+100“ са текстом  „7+699“; 

- у ставу 16, алинеја 1 (стр. бр. 46,) мења се текст 

„4604.00“ са текстом „ 4890.00“; 

- у ставу 16, алинеја 2 (стр. бр. 46), мења се текст 

„1300.00“ са текстом „1001.00“. 

3. У поглављу 2.2.1.1. (стр.бр.175) Регулационе 

и грађевинске линије, у ставу 11 брише се реченица: 

„Објекти затечени испред грађевинске линије у 

тренутку израде плана, не могу се реконструисати 

нити надзиђивати, већ се могу само инвестиционо 

одржавати“, и додаје се реченица: “Прописана бочна 

удаљења од међе могу да буду мања уз услов да на 

бочним фасадама нема отвора стамбених просторија 

и да је удаљење од суседног објекта мин. 4м“. 

4. У истом поглављу 2.2.1.1. (стр.бр.175) 

Регулационе и грађевинске линије, после става 10 

дода се нови став: „Грађевинске линије дефинисане 

на граф.прилогу бр.4 „Урбанистичка регулација са 

грађевинским линијама“,  прописане су за нове 

објекте у претежно неизграђеном  блоку и за 

реконструкцију на нивоу целог блока“ 

5. У поглављу 2.2.1.7. Посебна правила у 

односу на реконструкцију, доградњу и надградњу 

постојећих објеката (стр.бр.178), други став бришу 

се последње речи : „и да су у складу са правилима 

грађења овог плана. 

6. У поглављу 2.2.2.1.1.3. Урбанистички 

параметри за блокове ..., делови целинe V.1, V.3 и 

IX.2) (стр.бр.185) у ставу 1 (Парцела:) мења се 

минимална површина парцеле за слободностојеће 

објекте са 400 на 300м2 

7. У поглављу 2.2.2.1.2.3. Урбанистички 

параметри за блокове, целине и парцеле са 

вишепородичним становањем ван централне зоне 

града (целине II.2,II.5,II.8,III3.,IV.2,X.3 I XI.3), (на 

страни бр. 192), у ставу 6. Висинска регулација,   

- у алинеји 3 текст „до коте слемена 
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……………….....15,50 м“ се мења текстом   „до коте 

слемена ……………............. 17,50 м“ 

- у алинеји 4 текст   „до коте венца ………....12,50 

м“ се мења текстом   „до коте венца 

………….....14,50 м“ 

8.У истом поглављу 2.2.2.1.2.3. Урбанистички 

параметри за блокове, целине и парцеле са 

вишепородичним становањем ван централне зоне 

града (целине II.2,II.5,II.8,III3.,IV.2,X.3 I XI.3), (на 

страни бр. 192), мења се минимална ширина 

парцеле за слободностојеће објекте са 20 на 16м. 

9.У поглављу 2.2.2.1.3.2. Урбанистички параметри 

за блокове, целине... (стр.бр. 195), у ставу 1 

(Парцела:) мења се минимална ширина парцеле за 

слободностојеће објекте са 20 на 16м. 

10..У истом поглављу 2.2.2.1.3.2. Урбанистички 

параметри за блокове, целине... (стр.бр. 196), у ставу 

7 (Хоризонтална регулација) мења се растојање 

објеката од бочних граница парцеле за слободно 

стојеће објекте са 5 на 2,5м. 

11.Мења се намена површина између тачака 3976, 

3979, 3258, 3259, 3249, 3248, 3993 и 4685 (датим на 

графичком прилогу бр. 2.4.1. Грађевинско земљиште 

под јавним наменама), у намену „Претежно 

једнопородично становање“. 

 

Закључак о исправци техничких грешака 

даном усвајања постаје саставни део Одлуке о 

усвајању измена и допуна Усклађеног плана 

генералне регулације насеља Сурдулица („Сл.гл. 

Града Врања“, 34/16). 

Закључак се објављује у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана 

07.06.2017.године,број : 350-79/17-01  
     

ПРЕДЕСДНИК. 

Новица Тончев,с.р. 
 

Општинско веће општине Сурдулица 

366. 

 На основу чл. 157. и 158. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл.Гласник.РС“ .бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. Закон и 

9/2016 – одлука УС) и чл. 15. тачка 11. Одлуке о 

општинском већу Општине Сурдулица („Службени 

гласник Града Врања“бр. 5/10), Општинско веће 

општине Сурдулица, на седници оджаној дана 

06.06.2017 године донело је: 

 

 

О Д Л У К У   

О ТЕХНИЧКОМ  РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

У  НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СУРДУЛИЦА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се услови и мере у 

погледу безбедности и техничког регулисања 

саобраћаја на јавним саобраћајним површинама у 

насељеном месту Сурдулица. 

 

Члан 2. 

 Под техничким регулисањем саобраћаја 

подразумевају се све мере и акције којима се 

утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у 

условима радова на путу, а нарочито: усмеравање и 

вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији 

густине саобраћајног тока, ограничења брзине у 

функцији стања коловоза и временских услова, 

одређивање једносмерних путева и улица, 

утврђивање путева и улица у којима се забрањује 

саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, 

ограничење брзине кретања за све или поједине 

категорије возила, одређивање простора за 

паркирање и заустављање возила, снабдевање, 

усмеравање и преусмеравање корисника, 

одређивање безбедног и ефикасног начина 

регулисања саобраћаја на раскрсницама, локације 

аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска 

оптерећења, ради заштите животне средине и 

слично. 

Члан 3. 

 На саобраћајним површинама не смеју се 

предузимати било какве радње или делатности које 

могу да их оштете или да угрозе безбедност 

учесника у саобраћају и онемогуће нормално 

одвијање саобраћаја, осим у случају опасности, 

извођења радова или у другим приликама 

прописаним законом и другим прописима. 

 Део саобраћајне површине на којој су 

настала оштећења која се не могу одмах отклонити 

или на којој се изводе радови, или је забрањена за 

саобраћај, мора бити видљиво обележена 

постављањем одговарајућих саобраћајних знакова и 

браника како не би била угрожена безбедност и/или 

нормално одвијање саобраћаја. 

 

Члан 4. 

 Саобраћајно-техничке мере којима се уређује 

режим саобраћаја у насељеном месту Сурдулица у 

редовним условима, обухватају: 

   1. ограничење брзине за све или поједине 

категорије возила; 

   2. одређивање првенствa пролаза; 

   3. одређивање једносмерних улица; 

   4. одређивање места за обележене пешачке 

прелазе; 
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   5. одређивање простора за паркирање и 

заустављање возила; 

   6. одређивање забране заустављања и паркирања; 

   7. усмеравање транзитног саобраћаја; 

   8. одређивање зоне забране кретања одређене 

врсте возила тј. 

       усмеравање     теретног     саобраћаја,  

снабдевање,    усмеравање 

       бициклистичког саобраћаја, трактора, 

саобраћаја запрежних возила и 

       слично; 

   9. утврђивање путева и улица намењених јавном 

превозу путника; 

 10. усмеравање пешачког саобраћаја: 

 11. одређивање пешачких зона; 

 12. одређивање зона успореног саобраћаја; 

 13. одређивање зона "30"; 

 14. одређивање зона школе; 

 15. одређивање зона заштите животне средине; 

 16. одређивање локација такси стајалишта; 

 17. одређивање раскрсница за постављање уређаја 

за давање светлосних 

       сабраћајних знакова за регулисање саобраћаја; 

 18. одређивање безбедног и ефикасног начина 

регулисања саобраћаја на 

    раскрсницама; 

 19. одређивање улица са одвојеним коловозним 

тракама; 

 20. одређивање улица са условима скретања и 

 21. остале саобраћајно-техничке мере. 

 

II  САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ 

 

Члан 5. 

ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ 

 У границама насељеног места општине 

Сурдулица се примењује опште ограничење брзине 

од 50 Km/h, осим ако саобраћајним знаком није 

другачије одређено. 

 Орган надлежан за послове саобраћаја може 

решењем наложити да се, у деловима насеља из 

става 1. овог члана, највећа дозвољена брзина 

смањи до нивоа који обезбеђује безбедност 

учесника у саобраћају, а где разлози безбедности то 

захтевају (зона успореног саобраћаја, зона ''30'', зона 

школе). 

 

Члан 6. 

 У зонама школа примењује се ограничење 

брзине од 30 Km/h у следећим улицама: 

• део ул. Јадранска (ОШ “Вук Караџић”); 

• део ул. Козарачака (ОШ “Вук Караџић”); 

• део ул. Дрварска (ОШ “Вук Караџић”); 

• део ул. 5. Септембар (ОШ “Јован Јовановић 

Змај”); 

• део ул. Дринске Дивизије (ОШ “Јован 

Јовановић Змај”); 

• део ул. у насељу Бело Поље (ОШ “Пера 

Мачкатовац”). 

 

Члан 7. 

  

УЛИЦЕ СА ЈЕДНОСМЕРНИМ САОБРАЋАЈЕМ 

• ул.Капетана Радише Лукића (од раскрснице 

са ул.Томе Ивановића до раскрснице са ул. 

Југословенска); 

• ул.Војводе Мишића (од раскрснице са 

ул.Томе Ивановића до раскрснице са ул. 

Југословенска); 

• ул.Кеј Раде Цветковића (од раскрснице са ул. 

Српских Владара до раскрснице са ул.Сурдуличких 

Мученика); 

• ул.Хајдук Вељка (од раскрснице са 

ул.Омладинска до раскрснице са ул. Милоша 

Обилића);  

• ул.Јадранска (од раскрснице са ул. Милоша 

Обилића до раскрснице са ул. ул.Омладинска). 

 

 

Члан 8. 

ПЕШАЧКА ЗОНА 

 Пешачка зона на територији општине 

Сурдулица је део пута, улице, односно трга или 

насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај 

пешака. 

 Пешачка зона на територији општине 

Сурдулица обухвата: 

• ул. Српских Владара од бр.28 до 56; 

• ул. 5. Септембар од центра до бр.4; 

• ул. Милоша Обилића од центра до бр.14; 

• ул. Краља Петра I од бр.1 до бр.34. 

 У пешачкој зони, у одређеном временском 

периоду, ради задовољења посебних потреба, 

надлежни орган, може дозволити кретање 

одређених возила брзином кретања пешака, тако да 

не угрожавају пешаке. 

      Под посебним потребама у смислу става 3. овог 

члана сматрају се: снабдевање, превоз новца и 

вредносних папира, организовање спортских, 

културних и других манифестација, извођење 

грађевинских радова и слично. 

 Уз захтев за издавање одобрења за возила за 

посебне потребе подноси се фотокопија саобраћајне 

дозволе уз прецизирање периода кретања возила, 

доказ о обављању делатности, одобрење за 

организовање спортских, културних и других 

манифестација, одобрење за извођење радова и 

слично. 
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Члан 9. 

ЗОНА ШКОЛЕ 

 Зона школе је део пута или улице која се 

налази у непосредној близини школе, и као таква 

обележена је одговарајућом саобраћајном 

сигнализацијом. 

• део ул. 5 Септембар и Дринске Дивизије 

(ОШ “Јован Јовановић Змај”); 

• део ул. Јадранска, Козарачка и Дрварска (ОШ 

“Вук Караџић”); 

• део ул. у насељу Бело Поље (ОШ “Пера 

Мачкатовац”); 

 

Члан 10. 

ЗОНА ''30'' 

 Зона ''30'', је део пута, улице или насеља у 

којој је брзина кретања возила ограничена до 30 

Km/h. Орган надлежан за послове саобраћаја може, 

на предлог управљача пута или органа унутрашњих 

послова надлежног за безбедност саобраћаја, 

посебним решењем одредити зону „30“. 

Члан 11. 

ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА 

       Зона успореног саобраћаја возила је део пута, 

улице или део насеља у коме коловоз користе 

пешаци и возила. 

 Орган надлежан за послове саобраћаја може, 

на предлог управљача пута или органа унутрашњих 

послова надлежног за безбедност саобраћаја, 

посебним решењем одредити зону успореног 

саобраћаја. 

 

 Члан 12. 

ПАРКИРАЛИШТА 

 Јавно паркиралиште је јавна саобраћајна 

површина намењена паркирању возила коју 

одређује орган надлежан за послове саобраћаја. 

 Јавно паркиралиште мора бити означено 

саобраћајном сигнализацијом. 

 Изузетно, део јавних паркиралишта може се 

привремено користити за друге намене, у складу са 

другим актима општине Сурдулица. 

 Организација, начин наплате паркирања и 

начин давања на употребу јавних саобраћајних 

површина за резервацију паркиралишта, уређује се 

посебном одлуком. 

 

       Орган надлежан за послове саобраћаја на 

јавним паркиралиштима одређује места за 

паркирање возила којима се превози или њиме 

управља лице са инвалидитетом, којем је издат знак 

приступачности. 

     Знак приступачности и право на њега уређује се 

посебном Одлуком коју доноси Скупштина општине 

Сурдулица. 

 На територији општине Сурдулица утврђују 

се следеће локације за праркирање возила: 

За путника возила: 

• ул. Српских Владара; 

• ул. Милоша Обилића; 

• ул. Хајдук Вељка; 

• ул. Јадранска; 

• ул. 5 Септембар; 

• ул. Капетана Радише Лукића; 

• ул. Војводе Мишића; 

• ул. Кеј Раде Цветковића. 

 За лица са посебним потребама: 

•  ул. Кеј Раде Цветковић; 

•  ул. Војводе Мишића; 

•  ул. Краља Петра I. 

За службена возила општине: 

• ул. Милоша Обилића на делу од раскрснице 

са ул. Јадранска до почетка/завршетка пешачке зоне 

са леве и десне стране под углом од 45°; 

 

 Члан 13. 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈА АУТОБУСКОГ 

СТАЈАЛИШТА 

 Аутобуска стајалишта се одређују на основу 

Одлуке о одређивању стајалишта за коришђење 

линијског превоза путника на територији општине 

Сурдулица коју доноси Скупштина општине 

Сурдулица. 

   

 Члан 14. 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ 

СТАЈАЛИШТА 

       Такси стајалишта су уређене и одређене 

саобраћајне површине, намењене за стајање такси-

возила у току рада превозника. У складу са са 

саобраћајно–техничким условима дефинисаним у 

Анализи оптималне организације такси превоза на 

територији општине Сурдулица одређена су такси 

стајалишта на следећим локацијама: 

    1. Улица 5. Септембар (након раскрснице са 

улицом Боре Станковића) - 4 (четири) места за 

стајање такси возила на коловозу. 

    2. Улица Српских Владара (у зони Здравственог 

центра) - 8 (осам) места за стајање такси возила на 

тротоару. 

   3. Улица Српских Владара (у зони хотела Србија – 

одмах након моста на реци Врла) - 4 (четири) места 

за стајање такси возила на коловозу. 

   4. Улица Томе Ивановића ((у зони СДК (Народна 

банка Србије)) – 12 (дванаест) места за стајање 

такси возила на тротоару. 
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     Члан 15. 

ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА ЗА УСПОРАВАЊЕ 

САОБРАЋАЈА 

 Техничким средствима за успоравање 

саобраћаја учесницима у саобраћају се физички 

ограничава брзина кретања возила, односно додатно 

се упозоравају да брзина којом се крећу није 

безбедна. 

 

 Физичке препреке за успоравање саобраћаја 

дозвољено је постављати само на улицама и 

општинским путевима у насељу. 

 Изузетно, физичке препреке за успоравање 

саобраћаја могу се постављати на државним и 

некатегорисаним путевима у зонама школа, вртића и 

других објеката поред којих је, ради безбедности 

свих учесника у саобраћају, додатно ограничена 

дозвољена брзина у насељу. 

      Техничка средства за успоравање саобраћаја 

постављају се према пројекту на који сагласност 

даје орган надлежан за послове саобраћаја. 

 

 Члан 16. 

УСМЕРАВАЊЕ ТРАНЗИТНОГ САОБРАЋАЈА 

 Транзитни саобраћај на територији општине 

Сурдулица одвија се искључиво дуж државних и 

општинских путева. 

 Изузетно, у случају извођења радова или у 

другим оправданим случајевима, транзитни 

саобраћај може да се преусмери дуж уличне мреже и 

некатегорисаних путева, по одобрењу органа 

надлежног за послове саобраћаја уз претходно 

прибављено мишљење управљача пута. 

 Управљач пута ће у мишљењу из претходног 

става, навести највећу дозвољену тежину возила 

која могу да се крећу улицама и некатегорисаним 

путевима. 

 

 Члан 17. 

ЗАБРАНЕ 

 Забрана саобраћаја у пешачкој зони не 

односи се на: 

• возила полиције, војске, хитне помоћи и 

ватрогасно-спасилачких јединица када постоји 

неодложна службена потреба; 

• возила за неопходне хитне интервенције у 

сврху отклањања кварова на ТТ, електричним, 

водоводним, канализационим и сличним 

инсталацијама  када постоји неодложна службена 

потреба; 

• возила за одржавање чистоће у времену које 

одреди надлежни орган. 

 

Члан 18. 

СИГНАЛИЗАЦИЈА 

       Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни 

знакови, ознаке на коловозу и тротоару, уређаји за 

давање светлосних саобраћајних знакова, светлосне 

и друге ознаке на путу. 

Светлосном саобраћајном сигнализацијом саобраћај 

је регулисан на следећим раскрсницама: 

• ул.Милоша Обилића, Васе Смајевића и 

ул.Вука Караџића; 

• ул.Југословенска и ул.Српских Владара; 

• ул.Сурдуличких Мученика и ул.Српских 

Владара; 

 

Члан 20. 

 Управљач пута врши техничку регулацију 

саобраћаја постављањем одговарајуће саобраћајне 

сигнализације. 

 За спровођење утвђеног режима саобраћаја 

мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу 

поставити саобраћајна сигнализација према 

пројекту. 

 Надлежни орган за послове саобраћаја даје 

сагласност да је проојекат израђен у складу са 

утврђеним режимом саобраћаја. 

 

Члан 21. 

 Улице, општински и некатегорисани путеви 

морају бити обележени прописаном саобраћајном 

сигнализацијом, којом се учесници у саобраћају 

упозоравају на опасност која им прети на путу, 

односно делу пута, стављају до знања ограничења, 

забране и обавезе којих се учесници у саобраћају 

морају придржавати и дају потребна обавештења за 

безбедно и несметано одвијање саобраћаја. 

 Саобраћајном сигнализацијом морају бити 

обележене и опасности привременог карактера, 

нарочито оне које настану услед изненадног 

оштећења или онеспособљавања пута, као и 

привремена ограничења и привремене забране у 

саобраћају, а ти знакови се морају уклонити чим 

престану разлози због којих су постављени. 

 Саобраћајна сигналиација се поставља и 

одржава тако да их учесници у саобраћају могу на 

време и лако уочити дању и ноћу и правовремено 

поступити у складу са њиховим значењем. 

 Саобраћајни знакови морају се уклонити, 

допунити или заменити ако њихово значење не 

одговара промењеним условима саобраћаја или 

захтевима безбедности саобраћаја и ако су  

оштећени или уништени. 

Члан 22. 

 Део јавне саобраћајне површине на којој су 

настала оштећења која се не могу одмах отклонити 

или на којој се изводе радови или је забрањен 



Понедељак,19.јун.2017.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -15-  Страна-1337 

 

 

саобраћај због тога што је угрожена безбедност и 

проточност одвијања саобраћаја мора бити видно 

обележена, постављањем одговарајућих знакова и 

браника. 

 Управљач пута је дужан да води катастар 

саобраћајне сигнализације. 

 

 

 Члан 23. 

 Када је ванредним догађајима као што су: 

поплаве, пожари и слично непосредно угрожена 

безбедност саобраћаја, Општинско веће општине 

Сурдулица одобрава начин привременог регулисања 

саобраћаја. 

 

Члан 24. 

 У условима када се врши привремена 

промена режима саобраћаја, решење доноси орган 

управе надлежан за послове саобраћаја. Уз захтев за 

издавање решења подноси се и саобраћајни пројекат 

привремене сигнализације на који орган даје 

сагласност. 

 

Члан 25. 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Орган надлежан за послове саобраћаја може, 

на предлог надлежне службе за заштиту животне 

средине, ограничити или забранити саобраћај 

одређених или свих врста моторних возила на 

одређеној деоници пута, у време када је загађење 

ваздуха прекорачило прописане нормативе. 

 

III  НАДЗОР 

Члан 26. 

  Инспекцијски надзор над применом ове 

одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке 

врши саобраћајна инспекција. 

 

Члан 27. 

 На све услове и ситуације везане за техничко 

регулисање собраћаја који нису обухваћени овом 

одлуком примењиваће се Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима и Закон о јавним путевима. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о техничком регулисању саобраћаја 

у центру градског насеља Сурдулица (“Службени 

гласник града Врања”бр.4/12 )и Одлука о изменама 

и допунама одлуке о техничком регулисању 

саобраћаја у центру градског насеља Сурдулица 

(“Службени гласник града Врања”бр.34/16). 

 

Члан 29. 

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 

Врања”. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана 06.06.2017. године број: 344-79/17-01                                                                                                                                          

 

ПРЕДСЕДНИК 

Александра Поповић,с.р. 

 367.                                                                                                          

 На основу члана 94. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. Гласник РС“, 

број 68/2015) и Анализе оптималне организације 

такси превоза на територији општине Сурдулица, 

Општинско веће општине Сурдулица, на седници 

одржаној дана 06.06.2017 године донело је: 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ 

ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ 

ОБАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА 

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком утврђује се цена у оквиру такси 

тарифе по којој се такси превоз мора обављати на 

територији општине Сурдулица. 

               (у динарима) 

р. број назив Тарифа I Тарифа 

II 

1. Старт 70 70 

2. Вожња по 

километру 

40 50 

3. Чекање по часу 300 300 

У цене ауто-такси превоза урачунат је и превоз 

пртљага путника. 

Члан 2. 

     Тарифа I примењује се радним данима и 

суботом у времену од 06:00-22:00 часова. 

   Тарифа II примењује се у времену од 22:00-06:00 

часова, у дане државних празника и недељом. 

 

Члан 3. 

 Такси превозници су у обавези да у року од 

60 дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Врања" баждаре своје таксиметре, 

односно ускладе са овом Одлуком. 

 

Члан 4. 

 Инспекцијски надзор над применом ове 

одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке 

врши саобраћајна инспекција. 

 

Члан 5. 
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 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана 06.06.2017. године број: 344-81/17-01                                                                                                                                          

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Александра Поповић,с.р. 

368. 

 На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14- др. Закон и 101/16-др. Закон), члана  28, члана 

32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским 

заједницама (''Службени гласник РС“, број 36/06), 

члана 57.став 1. Статута општине Сурдулица 

(''Сл.Гл.Пчињског округа”, бр. 25/08 и “Сл.гл. Града  

Врања”,бр. 16/11) и члана 12. Одлуке о буџету 

општине Сурдулица за 2017.годину (''Службени 

гласник града Врања'' број 42/16), Општинско веће 

општине Сурдулица,  на седници одржаној дана 

06.06.2017. године,  доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И 

ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ 

СУРДУЛИЦА У 2017. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

         Овом одлуком се утврђује потреба за 

расписивањем јавног конкурса за финансирање 

Пројеката цркава и верских заједница на територији 

општине Сурдулица, у циљу унапређивања верских 

слобода и остваривања општег добра и заједничког 

интереса. 

 

Члан 2. 

      Средства су намењена црквама и верским 

заједницама на територији општине Сурдулица и 

могу да се користе за реализацију пројеката из 

следећих области: 

• изградњу или обнову цркава и верских 

објеката 

• адаптацију или реконструкцију цркава и 

верских објеката 

• текуће поправке и  одржавање цркава и 

верских објеката 

• финансирање догађаја битних за верску 

заједницу 

• друге програме којима је у циљу унапређење 

верских слобода и остваривања општег добра и 

заједничког интереса. 

 

Члан 3. 

        Средства за финансирање и суфинансирање 

пројеката цркава и  верских заједница у износу од 

2.000.000,00 динара планирана су у буџету општине 

Сурдулица за 2017. годину: раздео 4, глава 4 

,подглава 4.1. организациона класификација 70714-

Донације, програмска класификација 1201-0002- 

Јачање културне продукције и уметничког 

ставаралаштва, функција 860 – Рекреација, спорт, 

културе и вере некласификоване на другом месту, 

позиција 53, економска класификација 481 - 

дотације верским организацијама , а реализоваће се 

на основу расписаног конкурса за финансирање 

програмских активности цркава и верских 

заједница.    

 

Члан 4. 

          Право подношења пријаве за финансирање 

програма од јавног интереса имају цркве и верске 

заједнице са територије општине Сурдулица. 

 

Члан 5. 

          У циљу реализације ове Одлуке образоваће се 

Комисија за доделу средстава црквама и верским 

заједницама. 

 

Члан 6. 

 Црква или верска заједница подноси пријаву 

на конкурс Комисији за доделу средстава црквама и 

верским заједницама. 

         Подносилац пријаве доставља један штампани 

оригинал конкурсне документације, који је потписан 

и оверен печатом. 

     

Члан 7. 

        Текст јавног конкурса је саставни део ове 

одлуке. Конкурс се објављује на званичној интернет 

страници општине Сурдулица, на огласној табли 

општине Сурдулица а обавештење о објављеном 

Конкурсу у средствима јавног информисања који 

покривају територију општине – радио. 

 

Члан 8. 

         Избор корисника средстава врши се у складу 

са Правилником о критеријумима и поступку доделе 

средстава црквама и верским заједницама. 

 

Члан 9. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 Одлуку објавити у Службеном гласнику 

Града Врања. 

 

Члан 10. 

        Одлуку доставити члановима Комисије за 

доделу средстава црквама и верским заједницама, 
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Одељењу за општу управу и јавне службе 

Општинске управе општине Сурдулица и архиви. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана 06.06.2017. године број: 401-99/17-01                                                                                                                                          

 

ПРЕДСЕДНИК 

Александра Поповић,с.р. 

 

369. 

 На основу члана 4. и 17. Одлуке о 

прибављању, располагању, коришћењу и управљању 

стварима у јавној својини општине Сурдулица 

(„Сл.гл.града Врања“ бр. 23/16), чл. 57. став 1. 

Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског 

округа“, бр. 25/08, и 16/11),  чл. 15 тачка 11 Одлуке о 

Општинском  већу општине Сурдулица („Сл.гл. 

Града Врања“ бр. 5/10), и чл. 2. став 1. тачка 11. 

Пословника о раду Општинског већа Општине 

Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 34/08), 

Општинско веће општине Сурдулица на седници 

одржаној дана 6.6.2017.год,  донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ 

ЗЕМЉИШТА 

 

I. 

Разрешавају се дужности председника и 

чланова комисије, због истека мандата, и то: 

1. Наталија Радовановић, дипломирани 

правник – председник, 

2. Срба Вучковић, дипломирани 

грађевински инжењер – члан, 

3. Драгана Илић, дипломирани 

економиста – члан. 

 

II. 

           Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у Службеном гласнику града Врања. 

 

III. 

Решење доставити: Одељењу за привреду и 

финансије, приложити уз седнички материјал и 

архиви ради евиденције. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана 06.06.2017. године број: 020-38/17-01                                                                                                                                          

 

ПРЕДСЕДНИК 

Александра Поповић,с.р. 

 

370. 

      На основу члана 4. и 17. Одлуке о 

прибављању, располагању, коришћењу и управљању 

стварима у јавној својини општине Сурдулица 

(Сл.Гл. Града Врања бр.23/16), члана 57. став 1. 

Статута општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.25/08 и 

16/11), члана 15. тачке 11. Одлуке о Општинском 

већу општине Сурдулица (Сл.Гл.Града Врања 

бр.5/10) и члана 2.став 1. тачка 11. Пословника о 

раду Општинског већа општине Сурдулица 

(Сл.Гл.ПО бр.34/08), Општинско веће општине 

Сурдулица на седници одржаној дана 6.6.2017 , 

донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ 

ЗЕМЉИШТА 

 

 

I 

 Именује се Комисија за утврђивање тржишне 

цене земљишта у следећем саставу: 

1. Наталија Радовановић из Сурдулице, 

дипломирани правник, запослена у Општинској 

управи општине Сурдулица, распоређена у 

Одељењу за финансије и привреду на радно место 

послови прекршајног поступка и управно правни 

послови, за председника Комисије. 

2. Александар Стојановић из Сурдулице, 

дипломирани инжењер архитектуре, запослен у 

Општинској управи општине Сурдулица, 

распоређен у Одељењу за урбанизам, стамбено 

комуналне, грађевинске и имовинско правне 

послове на радно место послови грађевинарства и 

послови регистратора у обједињеној процедури, као 

члан Комисије и 

3. Драгана Илић из Сурдулице, дипломирани 

економиста, запослена у Општинској управи 

општине Сурдулица, распоређена у Одељењу за 

финасије и привреду на радно место послови 

буџета, за члана Комисије. 

 

II 

 Комисија се именује на период од две године. 

 

III 

 Задатак Комисије је да службенику на 

имовинско правним пословима достави податке о 

тржишној цени земљишта која представља цену 

отуђења, односно закупнину и остале радње у вези 

са тим. 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику Града Врања. 

 

V 

 Решење доставити: члановима Комисије, 



1340-Страна – Број  -15-    „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,19.јун.2017.године. 

 

 

Начелнику Општинске управе, приложити уз 

седнички материјал и архиви ради евиденције. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана 06.06.2017. године број: 020-39/17-01                                                                                                                                          

 

ПРЕДСЕДНИК 

Александра Поповић,с.р. 

 

371. 

 На основу чл. 57. став 1. Статута општине 

Сурдулица (“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 25/08, и 

16/11), чл. 15. тачка 11. Одлуке о Општинском већу 

општине Сурдулица (“Сл.гл.Града Врања”бр. 5/10), 

и чл. 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду 

Општинског већа Општине Сурдулица 

“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 34/08), Општинско 

веће општине Сурдулица на седници одржаној 

06.06.2017. год, донело је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на програм коришћења 

средстава за безбедност саобраћај општине 

Сурдулица за 2017. годину, бр. 06-45/17-01 од 

10.05.2017. године, који је донео Савет за 

безбедност саобраћаја општине Сурдулица. 

 Саставни део закључка је програм. 

 

II 

 Закључак објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

 

III 

 Закључак доставити: Одељењу за привреду и 

финансије, Савету за безбедност саобраћаја, 

приложити уз седнички материјал и архиви ради 

евиденције. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана 06.06.2017. године број: 06-51/17-01                                                                                                                                          

 

ПРЕДСЕДНИК 

Александра Поповић,с.р. 

 

372. 

 На основу члана 94. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. Гласник РС“, 

број 68/2015) и Анализе оптималне организације 

такси превоза на територији општине Сурдулица, 

Општинско веће општине Сурдулица, на седници 

одржаној дана 06.06.2017 године донело је: 

 

П Р О Г Р А М 

ОПТИМАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ 

ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

            СУРДУЛИЦА У ПЕРИОДУ 2017-2022. 

ГОДИНЕ 

 

1. Овим Програмом дефинисане су смернице 

којима се утврђује оптималан број такси возила 

чијим радом се задовољавају потребе за такси 

превозом на територији општине Сурдулица у 

периоду 2017 – 2022 године. 

 

2. Програм се доноси на основу Анализе 

оптималне организације такси превоза на 

територији општине Сурдулица (дефинисањем 

саобраћајно - техничких и економских услова 

потребних за репродуктивни систем), број 1.3/17 од 

10.01.2017године коју је израдило предузеће 

„ПССМ инжењеринг“ Д.О.О. Ниш. 

 

3. У складу са саобраћајно - техничким 

условима дефинисаним у Анализи из тачке 2. овог 

Програма, оптималан број такси возила на 

територији општине Сурдулица је 28. 

 

4. У планском периоду неопходно је вршити 

годишње испитивање укупних годишњих прихода и 

просечних годишњих трошкова у систему такси 

превоза путника у циљу прилагођавања оптималног 

броја такси возила, а у складу са методологијом 

дефинисаном у Анализи из тачке 2. овог Програма. 

 

5. У оквиру планираних потреба општине 

Сурдулица за такси превозом из тачке 1. oвог 

Програма потребно je на територији општине 

Сурдулица обезбедити 4 такси стајалишта са 28 

такси места. У планском периоду неопходно је 

ускладити потребе за такси стајалиштима, односно 

анализирати могућност проширења капацитета 

постојећих и увођења нових локација за такси 

стајалишта. 

 

6. Преглед локација такси стајалишта са бројем 

такси места из тачке 5. овог Програма дефинише се 

Одлуком о техничком регулисању саобраћаја у 

насељеном месту Сурдулица, а на основу Анализе 

оптималне организације такси превоза на 

територији општине Сурдулица. 

 

7. Програм оптималне организације такси 

превоза на територији општине Сурдулица у 

периоду 2017-2022. године ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Врања”. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, 

дана 06.06.2017. године број: 344-82/17-01                                                                                                                                          
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ПРЕДСЕДНИК 

Александра Поповић,с.р.  
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