ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГОДИНА XXV

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
26.12.2016.

БРОЈ 10

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени глaсник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина,
Скупштина општине Осечина је, на седници одржаној дана 26.12.2016. године, донела
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Осечина за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
у чему:
-буџетска средства
-сопствени приходи
-донације
1.2 .ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)
У чему:
-текући буџетски расходи
-расходи из сопствених прихода
-донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
У чему:
-текући буџетски издаци
-издаци из сопствених прихода
-донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8) – (кл.4+кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

321.755.000
321.742.000
313.068.000
8.674.000
13.000
324.415.000
290.345.000
281.721.000
8.624.000

34.070.000
34.020.000
50.000
-2.660.000
-2.660.000

3.200.000
540.000
2.660.000

26. XII 2016.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број X

стр. 2

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

Опис

Шифра економске
класификације

Износ у динарима

2

3

1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, у чему:
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
Приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
6. Примања од продаје нефинансијске имовине

321.755.000
71

114.135.000

711

72.035.000

711180
713
74

731+732
733
77
8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

29.500.000
12.600.000
24.227.000
23.347.000
16.497.000
183.311.920
68.080
13.000
324.415.000

1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи у чему:
-средства резерви 5.500.000
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

4
41
42
44
45
47

290.345.000
73.727.000
106.316.000
85.000
22.824.000
7.600.000

48+49

20.825.000

463+464+465
5

58.968.000
34.070.000

62

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора

92
91
911
912

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)

540.000
61
611
612
613
6211
3

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:

540.000
540.000

3.200.000
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Износ у динарима

Урбанизам и просторно планирање
Комуналне делатности
Локални економски развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Социјална и дечја заштита
Здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа
Политички систем локалне самоуправе
Енергетска ефикасност

720.000
35.850.000
2.600.000
9.966.000
9.650.000
4.200.000
47.950.000
32.805.000
26.455.000
1.300.000
17.715.000
8.250.000
14.289.000
27.130.000
66.759.000
13.016.000
4.800.000
324.955.000

УКУПНО:
Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 2.660.000 динара, обезбедиће
се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који износи 3.200.000 динара.
За извор 01 – Средства из буџета, утврђен је укупан фискални суфицит у износу од 540.000 динара и исти ће бити
коришћен за отплату главнице дуга у износу од 540.000 динара.
Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:
Ред.
број
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Износ у динарима
Опис
2
Изградња обилазнице око варошице Осечина (учешће
општине
Земљиште за изградњу обилазнице
Урбанистички план Пецке
Набавка опреме за ЈКП ''Осечина''
Набавка аута за органе општине Осечина (СО, Председник
општине, Општинско веће, Општинска управа)
Реконструкција и доградња спортске хале Спортског
центра ''Осечина'' (учешће општине)

2
Унутрашњи радови на спрату зграде свлачионица
(глетовање, кречење, гипсани радови) Спортског центра
''Осечина''
Унутрашњи радови на спрату зграде мотела Спортског
центра ''Осечина''

2017.

2018.

2019.

3

4

5

8.000.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000
720.000
2.000.000
1.200.000

632.000

3.033.000

3

4

250.000

1.000.000

1.500.000

Санација рубних плочица и преливног канала свих базена
Спортског центра ''Осечина''

450.000

2.000.000

Санација простора између великог и средњег базена
Спортског центра ''Осечина''

450.000

Пројектна документација Спортског центра ''Осечина''

250.000

Радови на санацији цеви базена и филтерског постројења
Спортског центра ''Осечина''

400.000

1.000.000

5
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13.

Набавка и уградња тобогана у оквиру Спортског центра
''Осечина''

700.000

500.000

14.

Уређење платоа школског дворишта ОШ ''Браћа Недић'' у
Осечини

200.000

300.000

15.

16.
17.
18.
19.

Израда санитарног чвора са септичком јамом у згради
истуреног одељења ОШ ''Браћа Недић'' у Горњем
Црниљеву

750.000

Набавка лаптоп и десктоп рачунара ОШ ''Браћа Недић'',
Осечина
Енергетска ефикасност у јавним зградама, ОШ ''Војвода
Мишић'', Пецка
Набавка рендген апарата за Дом здравља Осечина
Набавка два санитетска возила за Дом здравља Осечина
УКУПНО:

300.000
4.800.000
658.000
450.000
27.611.000

620.000
16.552.000

500.000
10.500.000

Члан 5.
Приходи и примања буџета по изворима утврђују се у следећим износима и то:
Економска
класифик.
1
711000
711110
711120
711140
711160
711190
713000
713120
713310
713420
713610
714000
714510
714540
714550
1
714560
716000
716110
733000
733150
733150
733250
741000
741150
741520
741530
742000
742150

ОПИС

Средства буџета

2
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Порези, таксе и накнаде на моторна возила

3

Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
2
Општинске и градске накнаде
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у корист
нивоа општина
Текући наменски трансфери од Републике у корист
нивоа општина
Капитални наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Камате на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација у корист нивоа
општина

Средства из
осталих извора
4

Укупно
5

72.035.000

72.035.000

58.000.000
9.000.000
500.000
35.000
4.500.000
29.500.000
24.000.000
1.000.000
4.500.000
0
8.600.000

58.000.000
9.000.000
500.000
35.000
4.500.000
29.500.000
24.000.000
1.000.000
4.500.000
0
8.600.000

6.000.000

6.000.000

500.000
100.000

500.000
100.000

3
2.000.000

4

5
2.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000
175.006.000

8.305.920

175.006.000

4.000.000
183.311.920
175.006.000

8.305.920

3.250.000

8.305.920

3.250.000
50.000

50.000
500.000

500.000

2.700.000

2.700.000

16.197.000
4.670.000

300.000

16.497.000
4.670.000
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742350
743000
743320
743350
744000

744150
745000
745150
772000
772110
811000
811150

300000
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Таксе у корист нивоа општина
Приходи општинских органа
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист
нивоа Републике
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист
нивоа општина
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ
И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина (Фонд
солидарности, приходи туристичке организације и
други приходи)
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПР.ГОДИНЕ
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје непокретности у корист нивоа
општине
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
Члан 6.

број X

стр. 5

5.000.000

5.000.000

6.527.000

300.000

6.827.000

3.380.000

3.380.000

3.350.000

3.350.000

30.000

30.000

600.000

600.000

600.000

600.000

500.000

500.000

500.000

500.000
68.080

68.080

68.080

68.080

13.000

13.000

13.000

13.000

313.081.000

313.081.000

8.674.000

321.755.000

3.200.000

3.200.000

11.874.000

324.955.000

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Екон.
клас.

Врсте расхода и издатака

Средства из
буџета

1

2

3

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000

Остали извори
Укупна средства
средстава
4

5

278.521.000

11.824.000

290.345.000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

66.550.000

7.177.000

73.727.000

411

Плате и додаци запослених

52.972.000

5.825.226

58.797.226

412

Социјални доприноси на терет послодавца

9.502.000

1.041.774

10.543.774

414

Социјална давања запосленима

1.918.000

310.000

2.228.000

415

Накнаде за запослене

1.570.000

1.570.000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

588.000

588.000

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

102.416.000

3.900.000

106.316.000

24.987.000

70.000

25.057.000

576.000

40.000

616.000

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

24.469.000

1.120.000

25.589.000

424

Специјализоване услуге

10.620.000

1.015.000

11.635.000

425

Текуће поправке и одржавање

32.516.000

1.365.000

33.531.000

426

Материјал

9.248.000

290.000

9.538.000

440000

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

85.000

85.000
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Екон.
клас.

Врсте расхода и издатака

Средства из
буџета

1

2

3

стр. 6

Остали извори
Укупна средства
средстава
4

5

441

Отплата домаћих камата

75.000

75.000

444

Пратећи трошкови задуживања

10.000

10.000

СУБВЕНЦИЈЕ

22.824.000

22.824.000

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

20.224.000

20.224.000

454

Субвенције приватним предузећима

2.600.000

2.600.000

450000

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

58.221.000

463

Трансфери осталим нивоима власти

44.480.000

44.480.000

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

7.700.000

7.700.000

465

Остале дотације и трансфери

6.041.000

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

7.600.000

7.600.000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

7.600.000

7.600.000

15.325.000

15.325.000

460000

470000
472
480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

747.000

747.000

58.968.000

6.788.000

481

Дотације невладиним организацијама

8.282.000

8.242.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

2.193.000

2.193.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

3.000.000

3.000.000

1.700.000

1.700.000

150.000

150.000

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

5.500.000

5.500.000

Средства резерве

5.500.000

5.500.000

484
485
490000
499

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

34.020.000

50.000

34.070.000

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

31.020.000

50.000

31.070.000

511

Зграде и грађевински објекти

23.503.000

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

540000
541

23.503.000

6.967.000

25.000

6.992.000

550.000

25.000

575.000

ПРИРОДНА ИМОВИНА

3.000.000

3.000.000

Земљиште

3.000.000

3.000.000

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ

540.000

540.000

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

540.000

540.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

540.000

540.000

611

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

313.081.000

11.874.000

324.955.000

Члан 7.
Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

26. XII 2016.
Функционална
класификација
1
000
020
040
070
090
100
111
112
130
160
170
200
220
300
330
360
400
411
412
421
1
422
436
451
473
500
510
520
530
540
560
600
620
630
640
700
721
740
760
800
810
820
830
840
900
911
912
920

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број X
Средства из
буџета

Функције
2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Старост
Породица и деца
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована на
другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални послови
Опште јавне услуге
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Трансакције везане за јавни дуг
ОДБРАНА
Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
Јавни ред и безбедност некласификовани на
другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални послови
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
2
Шумарство
Остала енергија
Друмски саобраћај
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Смањење загађености
Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
ЗДРАВСТВО
Опште медицинске услуге
Услуге јавног здравства
Здравство некласификовано на другом месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
Верске и остале услуге заједнице
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

3

стр. 7

Остали
извори
средстава
4

Укупна
средства
5

1.095.000
2.500.000

1.095.000
2.500.000

900.000

900.000

13.220.000

13.220.000

13.016.000
6.150.000
55.485.000

13.016.000
6.150.000
55.485.000

675.000

675.000

580.000

580.000

950.000

950.000

427.000

427.000

3.350.000

3.350.000

500.000
2.100.000
9.650.000
3
500.000
4.800.000
43.100.000
8.966.000

1.000.000

500.000
2.100.000
9.650.000
5
1.850.000
4.800.000
43.100.000
9.966.000

200.000

10.050.000
700.000
200.000

4
1.350.000

10.050.000
700.000
6.000.000
550.000

6.000.000
1.100.000

1.650.000

8.170.000
8.000.000
8.000.000

8.170.000
8.000.000
8.000.000

500.000
7.700.000
50.000

500.000
7.700.000
50.000

27.922.000
12.399.000
1.090.000
2.500.000
24.881.000
26.455.000
1.300.000
313.081.000

300.000

7.924.000

11.874.000

27.922.000
12.699.000
1.090.000
2.500.000
32.805.000
26.455.000
1.300.000
324.955.000

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Укупни расходи и издаци, у износу од 324.955.000 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују
се по корисницима и врстама издатака, и то:

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Глава
2
1.10

Програмска
Класиф.

Раздео
1
1

4

3

6

7

Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

8

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
2101-0001
111
1
2
3
4
5
6
7

411
412
414
415
421
422
423

8

426

9
10

465
481
01

01

2101-П1
111
11

423
01

01

01

Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
- одборнички додатак
- накнада за рад чланова радних тела Скупштине
- чланарина РРА
- општинска изборна комисија
- остале услуге по уговору
Материјал
- материјал за општинску изборну комисију
- материјал за остале намене
Остале дотације и трансфери
Политичке партије
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
Додела Годишње награде СО Осечина
Извршни и законодавни органи
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за пројекат 2101-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П3:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

2.310.000,00
414.000,00
20.000,00
53.000,00
2.000,00
30.000,00
3.030.000,00
1.200.000,00
150.000,00
1.200.000,00
400.000,00
80.000,00
230.000,00
200.000,00
30.000,00
309.000,00
112.000,00

2.310.000,00
414.000,00
20.000,00
53.000,00
2.000,00
30.000,00
3.030.000,00
1.200.000,00
150.000,00
1.200.000,00
400.000,00
80.000,00
230.000,00
200.000,00
30.000,00
309.000,00
112.000,00

6.510.000,00
6.510.000,00

0,00

6.510.000,00
6.510.000,00

6.510.000,00
6.510.000,00

0,00

6.510.000,00
6.510.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00
150.000,00

0,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

0,00

150.000,00
150.000,00

6.660.000,00
6.660.000,00

0,00

6.660.000,00
6.660.000,00

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

1201-0004
830
12

423
01

01

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1201-0004:

90.000,00

90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

01

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

01

Извори финансирања за Главу 1.10:
Приходи из буџета
Свега за Главу 1.10:

6.750.000,00
6.750.000,00

0,00

6.750.000,00
6.750.000,00

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 1:

6.750.000,00
6.750.000,00

0,00

6.750.000,00
6.750.000,00

01

2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2.10

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
2101-0002
111
13
14
15
16
17
18
19
20

411
412
414
421
422
423
426
465
01

01

2101-П2
111
21
22

423
424
01

01

01

Прослава Дана општине и општинске славе
Извршни и законодавни органи
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за пројекат 2101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П1:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

3.342.000,00
591.000,00
20.000,00
3.000,00
100.000,00
1.700.000,00
32.000,00
468.000,00

3.342.000,00
591.000,00
20.000,00
3.000,00
100.000,00
1.700.000,00
32.000,00
468.000,00

6.256.000,00
6.256.000,00

0,00

6.256.000,00
6.256.000,00

6.256.000,00
6.256.000,00

0,00

6.256.000,00
6.256.000,00

70.000,00
30.000,00

70.000,00
30.000,00

100.000,00
100.000,00

0,00

100.000,00
0,00

100.000,00
100.000,00

0,00

100.000,00
100.000,00

6.356.000,00
6.356.000,00

6.356.000,00
6.356.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

1201-0004
830
23

423
01

01

3

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1201-0004:

01

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

01

Извори финансирања за Главу 2.10:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2.10:

6.556.000,00
6.556.000,00

6.556.000,00
6.556.000,00

01

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

6.556.000,00
6.556.000,00

6.556.000,00
6.556.000,00

26.137.000,00
4.700.000,00
1.065.000,00
650.000,00
50.000,00
4.800.000,00
150.000,00
5.800.000,00
600.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.700.000,00
45.000,00
3.180.000,00
100.000,00
2.000.000,00
150.000,00

26.137.000,00
4.700.000,00
1.065.000,00
650.000,00
50.000,00
4.800.000,00
150.000,00
5.800.000,00
600.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.700.000,00
45.000,00
3.180.000,00
100.000,00
2.000.000,00
150.000,00

55.127.000,00

55.127.000,00
0,00
0,00
55.127.000,00

3.10
0602
0602-0001
130
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425

34
35
36
37
38
39

426
441
465
482
512
515
01
07
13

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
- реконструкција фасаде
- остале текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

55.127.000,00

0,00

112
40

421
01

422
41
42

425
426
01
13

01
07
13

0602-0003
170
43
44
45

441
444
611
01

01

0602-0009
112
46

499
01

01

0602-0010
112
47

499
01

01

0602-0014
220
48
49
50
51

423
425
426
512

52

484

53

485
01
13

01
13

Финансијски и фискални послови
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Шумарство
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 422:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 422:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Сервисирање јавног дуга
Трансакције везане за јавни дуг
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета
Функција 170:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0003:
Текућа буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0009:
Стална буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0010:
Ванредне ситуације
Цивилна одбрана
Накнаде за рад чланова јединице цивилне заштите
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 220:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0014:

650.000,00

650.000,00

650.000,00
650.000,00

650.000,00
650.000,00

150.000,00
350.000,00

1.350.000,00

500.000,00
500.000,00

1.350.000,00
1.350.000,00

500.000,00
1.350.000,00
1.850.000,00

0,00
1.350.000,00
1.350.000,00

56.277.000,00
0,00
1.350.000,00
57.627.000,00

56.277.000,00

56.277.000,00

1.500.000,00
350.000,00

30.000,00
10.000,00
540.000,00

30.000,00
10.000,00
540.000,00

580.000,00
580.000,00

580.000,00
580.000,00

580.000,00
580.000,00

580.000,00
580.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

30.000,00
200.000,00
270.000,00
200.000,00

30.000,00
200.000,00
270.000,00
200.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

950.000,00
950.000,00

0,00
0,00

950.000,00
0,00
950.000,00

0,00
0,00

950.000,00
0,00
950.000,00

950.000,00
950.000,00

0602-П1
620
54

424
01
13

01
13

01
07
13

1101
1101-0001
620
55

511
01

01

01

1102
1102-0001
640
56
57
58

421
425
511
01

01

1102-0002
620
59

425
01

01

1102-0003
510
60

421
01

01

1102-0004
540
61

424

62

484

63

483

01

01

Учешће општине у санацији штете од поплаве и клизишта
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0602-П1:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
Урбанистички план Пецке
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1101-0001:

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
0,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
0,00
1.000.000,00

1.000.000,00

64.307.000,00

64.307.000,00

1.350.000,00
1.350.000,00

64.307.000,00
0,00
1.350.000,00
65.657.000,00

720.000,00

720.000,00

720.000,00
720.000,00

720.000,00
720.000,00

720.000,00
720.000,00

720.000,00
720.000,00

720.000,00
720.000,00

720.000,00
720.000,00

6.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00

6.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00
8.400.000,00

8.400.000,00
8.400.000,00

8.400.000,00
8.400.000,00

8.400.000,00
8.400.000,00

Зоохигијена
заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (ујед
паса луталица)

3.000.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела (принудне наплате)

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1102-0001:
Одржавање јавних зелених површина
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1102-0002:
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Управљање отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1102-0003:

Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1102-0004:

1102-0006
840
64

425
01

01

1102-0008
630
65

451
01
13

01
13

1102-0009
620
66
67

424
482
01
13

01
13

1102-П1
620
68

451
01

01

01
13

1501
1501-0002
412
69

454
01

01

1501-0003
411
70

454
01

Одржавање гробаља и погребне услуге
Верске и остале услуге заједнице
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Функција 840:
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1102-0006:
Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1102-0008:
Остале комуналне услуге
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0009:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1102-0009:
Набавка опреме за ЈКП ''Осечина''
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 1102-П:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Мере активне политике запошљавања
Општи послови по питању рада
Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 412:
Приходи из буџета
Функција 412:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0002:
Подстицаји за развој предузетништва
Општи економски и комерцијални послови
Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:

01

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0003:

01

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

0,00
0,00

8.000.000,00
0,00
8.000.000,00

0,00
0,00

8.000.000,00
0,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

1.100.000,00
1.500.000,00

1.100.000,00
1.500.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00

0,00
0,00

2.600.000,00
0,00
2.600.000,00

0,00
0,00

2.600.000,00
0,00
2.600.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

37.350.000,00

37.350.000,00
0,00
37.350.000,00

37.350.000,00

0,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00
2.100.000,00

2.100.000,00
2.100.000,00

2.100.000,00
2.100.000,00

2.100.000,00
2.100.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00

300.000,00
200.000,00

300.000,00
200.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Пољопривреда

0101
0101-0001
421
71
72

423
481
01

01

Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0001:

0101-0002
421
73

451
01

01

01

0401
0401-0001
560
74
75
76

423
424
481
01
13

01
13

0401-0002
530
77

424
01
13

01
13

0401-0004
520
78

451

79

451
01
13

01
13

0401-0005
510
80
81

425
451
01
13

01
13

Мере подршке руралном развоју
Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0002:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0001:
Праћење квалитета елемената животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0002:
Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (учешће
општине у изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода)
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (за изградњу и
одржавање канализације)
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0004:
Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0005:

9.150.000,00

9.150.000,00

9.150.000,00
9.150.000,00

9.150.000,00
9.150.000,00

9.150.000,00
9.150.000,00

9.150.000,00
9.150.000,00

9.650.000,00
9.650.000,00

9.650.000,00
9.650.000,00

50.000,00

300.000,00
800.000,00

200.000,00
250.000,00
250.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

250.000,00
1.100.000,00
1.350.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

250.000,00
1.100.000,00
1.350.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
200.000,00

0,00
200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

0,00
200.000,00
200.000,00

250.000,00
250.000,00

0,00
0,00
0,00

350.000,00
800.000,00
200.000,00

200.000,00

200.000,00

500.000,00

500.000,00

700.000,00
700.000,00

0,00
0,00

700.000,00
0,00
700.000,00

0,00
0,00

700.000,00
0,00
700.000,00

700.000,00
700.000,00

376.000,00
374.000,00

376.000,00
374.000,00

750.000,00
0,00

750.000,00
0,00
750.000,00

0,00
0,00

750.000,00
0,00
750.000,00

750.000,00
750.000,00
750.000,00

Управљање осталим врстама отпада

0401-0006
510
82

424
01
13

01
13

0401-П1
510
83

512
01
13

Управљање отпадом
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0006:
Набавка посуда за одлагање смећа
Управљање отпадом
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:

300.000,00

300.000,00

300.000,00
0,00

300.000,00
0,00
300.000,00

0,00
0,00

300.000,00
0,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00
300.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00
0,00
600.000,00

600.000,00

0,00

01
13

0401-П2
560
84

426
01

01

0401-П3
560
85

423
01

01

01
13

0701
0701-0002
360
86

425
01
13

451
87
88
89
90
91
92

424
425
483
485
511
541
01
13

01
13

0701-0003
620
93
94

423
511
01

01

0701-0004
451
95

423
01

01

Извори финансирања за Пројекат 0401-П2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0401-П2:
Набавка тоталног хербицида са активном материјом глифосат
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Материјал
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за Пројекат 0401-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0401-П3:
Уништавање ларви комараца
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за Пројекат 0401-П4:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0401-П4:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА СОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Друмски саобраћај
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0701-0002:
Управљање јавним паркиралиштима
Развој заједнице
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0701-0003:
Јавни градски и приградски превоз путника
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0701-0004:

600.000,00
600.000,00

0,00
0,00

600.000,00
0,00
600.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

2.900.000,00
2.900.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

2.900.000,00
1.300.000,00
4.200.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00
0,00
1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

2.000.000,00
20.000.000,00
1.500.000,00
100.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00

2.000.000,00
20.000.000,00
1.500.000,00
100.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00

31.600.000,00
31.600.000,00

0,00
0,00

31.600.000,00
0,00
31.600.000,00

0,00
0,00

32.650.000,00
0,00
32.650.000,00

32.650.000,00
32.650.000,00

1.100.000,00
400.000,00

1.100.000,00
400.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

0701-П1
451
96
97

511
541
01
13

01
13

0701-П2
360
98

423
01

01

0701-П3
360
99

423
01

01

0701-П4
360
100

512
01

01

0701-П5
360
101

512
01

01

01
13

0901
0901-0001
090
102
103

472
472

104

472

01
07

01
07

0901-0003
090
105

481
01

01

Изградња обилазнице
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за Пројекат 0701-П:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0701-П:
Едукација младих о безбедности саобраћаја
Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за Пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0701-П1:
Набавка сигусрносних седишта за новорођене бебе
Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за Пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0701-П1:
Набавка опреме за видео надзор саобраћаја
Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за Пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0701-П1:
Набавка брзинског дисплеја
Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за Пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0701-П2:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту
Студентске стипендије
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Помоћ интерно расељеним лицима (учешће општине у пројектима Комесаријата за
избеглице)
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 0901-0001:
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0003:

8.000.000,00
2.000.000,00

0,00

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
0,00

10.000.000,00
0,00
10.000.000,00

0,00
0,00

10.000.000,00
0,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

8.000.000,00
2.000.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

47.950.000,00

47.950.000,00

47.950.000,00

47.950.000,00

4.500.000,00
500.000,00

4.500.000,00
500.000,00

100.000,00

100.000,00

5.100.000,00
5.100.000,00

0,00
0,00

5.100.000,00
0,00
5.100.000,00

0,00
0,00

5.100.000,00
0,00
5.100.000,00

5.100.000,00
5.100.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

0901-0006
040
106

472
01

01

Подршка деци и породицама са децом
Породица и деца
Финансијска подршка породици са децом
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0006:

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00
900.000,00

900.000,00
900.000,00

900.000,00
900.000,00

900.000,00
900.000,00

Активности Црвеног крста

0901-0005

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

070
107

481
01

01

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0005:

01
07
13

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

1801
1801-0002
721
108

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:

424
01

01

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Мртвозорство
Опште медицинске услуге
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0002:

8.620.000,00
0,00
8.620.000,00

0,00

8.620.000,00
0,00
0,00
8.620.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

550.000,00
550.000,00

550.000,00
550.000,00

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

1801-0003
760
109

481
01

Здравство некласификовано на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:

01

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0003:

01

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе

1201
1201-0002
820
110

481

Дотације невладиним организацијама

900.000,00

900.000,00

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:

900.000,00
900.000,00

900.000,00
900.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

500.000,00

500.000,00

01

Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Функција 840:

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

01

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1201-0002:

1.400.000,00
1.400.000,00

1.400.000,00
1.400.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00
800.000,00

800.000,00
800.000,00

800.000,00
800.000,00

800.000,00
800.000,00

Верске и остале услуге заједнице

840
111

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

1201-0004
830
112

423

01

01

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1201-0004:

01

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

2.200.000,00
2.200.000,00

2.200.000,00
2.200.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00
0,00
5.300.000,00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1301-0001
810
113

481
01
13

01
13

1301-0005
130
114
115

423
426
01

01

01
07
13

0602
0602-0004
330
116

463
01

01

01

0901
0901-0001
090
117
118

463
463

01
07
13

01
07
13

0901-П1
020
119

463
01
07

01
07

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1301-0001:
Спровођење омладинске политике
Опште јавне услуге
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општинско јавно правобранилаштво
Судови
Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''НАПРЕДАК''
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- превоз ученика у средњем образовању
- проширена права из области социјалне заштите
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0001:
У сусрет потребама старих
Старост
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 020:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Функција 020:
Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Пројекат 0901-П2:

5.300.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00

5.300.000,00
0,00
5.300.000,00

340.000,00
18.000,00

340.000,00
18.000,00

358.000,00
358.000,00

358.000,00
358.000,00

358.000,00
358.000,00

358.000,00
358.000,00

5.658.000,00

5.658.000,00

5.658.000,00
0,00
0,00
5.658.000,00

427.000,00

427.000,00

427.000,00
427.000,00

427.000,00
427.000,00

427.000,00
427.000,00

427.000,00
427.000,00

427.000,00
427.000,00

427.000,00
427.000,00

1.500.000,00
6.500.000,00
2.000.000,00
4.500.000,00

1.500.000,00
6.500.000,00
2.000.000,00
4.500.000,00

8.000.000,00
0,00
0,00

8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00

0,00
0,00
0,00

8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00

1.095.000,00

1.095.000,00

1.095.000,00
1.095.000,00

0,00
0,00

1.095.000,00
0,00
1.095.000,00

0,00
0,00

1.095.000,00
0,00
1.095.000,00

1.095.000,00
1.095.000,00

01
07
13

1801
1801-0001
740
120

464
01

01

1801-П1
740
121

464
01

01

1801-П2
740
122

464
01

01

1801-П3
740
123

464
01

01

01
13

1201
1201-0001
820
124

463
01

01

01

1201
1201-0001
820
125

463
01

01

01

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

ДОМ ЗДРАВЉА
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Функција 740:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0001:
Набавка два санитетска возила (Уговор о лизингу)
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Функција 740:
Извори финансирања за Пројекат 1801-П5:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1801-П5:
Ангажовање лекара специјалиста
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Функција 740:
Извори финансирања за Пројекат 1801-П6:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1801-П6:
Набавка рендген апарата
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Функција 740:
Извори финансирања за Пројекат 1801-П7:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1801-П7:

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 12:

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

ОДЕЉЕЊЕ ВАЉЕВСКОГ МУЗЕЈА У ОСЕЧИНИ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

9.095.000,00

9.095.000,00

0,00
0,00
0,00

9.095.000,00
0,00
0,00
9.095.000,00

5.722.000,00

5.722.000,00

5.722.000,00
5.722.000,00

5.722.000,00
5.722.000,00

5.722.000,00
5.722.000,00

5.722.000,00
5.722.000,00

620.000,00

620.000,00

620.000,00
620.000,00

620.000,00
620.000,00

620.000,00
620.000,00

620.000,00
620.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00
700.000,00

700.000,00
700.000,00

700.000,00
700.000,00

700.000,00
700.000,00

658.000,00

658.000,00

658.000,00
658.000,00

658.000,00
658.000,00

658.000,00
658.000,00

658.000,00
658.000,00

7.700.000,00
7.700.000,00

7.700.000,00
0,00
7.700.000,00

353.000,00

353.000,00

353.000,00
353.000,00

353.000,00
353.000,00

353.000,00
353.000,00

353.000,00
353.000,00

353.000,00
353.000,00

353.000,00
353.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00
2.050.000,00

2.050.000,00
2.050.000,00

2.050.000,00
2.050.000,00

2.050.000,00
2.050.000,00

2.050.000,00
2.050.000,00

2.050.000,00
2.050.000,00

2002
2002-0001
912
126

463

01

01

2002-П1
912
127

463
01

01

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ''БРАЋА НЕДИЋ''
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти
- Социјална давања запосленима
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Превоз ученика
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали
- Зграде и грађевински објекти
- Машине и опрема
- Машине и опрема (за потребе средњег образовања)
- Зграде и грађевински објекти (за потребе средњег образовања)
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 2002-0001:
Израда идејног пројекта за инвестиционо одржавање објекта
Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти (зграде и грађевински објекти)
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Пројекат 2002-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-П1:

14.735.000,00
35.000,00
2.300.000,00
1.350.000,00
4.150.000,00
200.000,00
1.850.000,00
1.600.000,00
300.000,00
900.000,00
1.500.000,00
50.000,00
150.000,00
200.000,00
150.000,00

14.735.000,00
35.000,00
2.300.000,00
1.350.000,00
4.150.000,00
200.000,00
1.850.000,00
1.600.000,00
300.000,00
900.000,00
1.500.000,00
50.000,00
150.000,00
200.000,00
150.000,00
0,00

14.735.000,00
14.735.000,00

14.735.000,00
14.735.000,00

14.735.000,00
14.735.000,00

14.735.000,00
14.735.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00
750.000,00

750.000,00
750.000,00

750.000,00
750.000,00

750.000,00
750.000,00

16.135.000,00
16.135.000,00

16.135.000,00
16.135.000,00

Уређење платоа школског дворишта ОШ ''Браћа Недић'', у Осечини

2002-П2
912
128

463
01

01

2002-П3
912
129

463
01

01

2002-П4
912
130

463
01

01

01

Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти (зграде и грађевински објекти)
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Пројекат 2002-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-П2:
Набавка лаптоп и десктоп рачунара
Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти (машине и опрема)
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Пројекат 2002-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-П3:
Израда санитарног чвора са септичком јамом
Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти (зграде и грађевински објекти)
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Пројекат 2002-П4:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-П4:

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:

2002
2002-0001
912
131

463

01

01

01

0501
0501-0001
436
132

463

01

01

01

2003
2003-0001
920
133

463

01

01

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВОЈВОДА МИШИЋ''
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти
- Социјална давања запосленима
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Превоз ученика
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали
- Машине и опрема
- Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих
извора енергије
Остала енергија
Трансфери осталим нивоима власти
- зграде и грађевиснки објекти
- машине и опрема
Извори финансирања за функцију 436:
Приходи из буџета
Функција 436:
Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0501-0001:
Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета
Свега за Програм 17:

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа
Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
- Накнаде трошкова за запослене
- Стални трошкови
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 2003-0001:

01

Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:

01
13

Извори финансирања за Главу 3.10:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.10:

10.320.000,00
150.000,00
2.000.000,00
200.000,00
3.000.000,00
65.000,00
2.000.000,00
450.000,00
200.000,00
510.000,00
700.000,00
45.000,00
1.000.000,00

10.320.000,00
150.000,00
2.000.000,00
200.000,00
3.000.000,00
65.000,00
2.000.000,00
450.000,00
200.000,00
510.000,00
700.000,00
45.000,00
1.000.000,00
0,00

10.320.000,00
10.320.000,00

10.320.000,00
10.320.000,00

10.320.000,00
10.320.000,00

10.320.000,00
10.320.000,00

10.320.000,00
10.320.000,00

10.320.000,00
10.320.000,00

4.800.000,00
3.500.000,00
1.300.000,00

4.800.000,00
3.500.000,00
1.300.000,00

4.800.000,00
4.800.000,00

4.800.000,00
4.800.000,00

4.800.000,00
4.800.000,00

4.800.000,00
4.800.000,00

15.120.000,00
15.120.000,00

15.120.000,00
15.120.000,00

1.300.000,00
850.000,00
110.000,00
180.000,00
160.000,00

1.300.000,00
850.000,00
110.000,00
180.000,00
160.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

234.685.000,00
234.685.000,00

2.650.000,00
2.650.000,00

234.685.000,00
2.650.000,00
237.335.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Месне заједнице

3.20
0602
0602-0002

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
134
135
136

421
425
482
01
13

Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

130.000,00
500.000,00
45.000,00

130.000,00
500.000,00
45.000,00

675.000,00
675.000,00

0,00
0,00

675.000,00
0,00
675.000,00

01
13

01
13

01
13

3.30
1201
1201-0001
820
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

411
412
414
415
416
421
422
425
426
465
511
512
515
01
04
13

01
04
13

1201-0002
820
150
151

423
424
01
04
13

01
04
13

1201-П1
820
152

423
01

01

1201-П2
820
153
154
155

423
424
426
01

01

1201-П3
820
156
157

423
426
01

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 3.11:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.11:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧИНА
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1201-0001:
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1201-0002:
Штампање књиге ''Подгорина'' II део проф. Велибора Видића
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за Пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1201-П3:
Галерија
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за Пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1201-П5:
Ликовна колонија ''Подгорина''
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:

675.000,00
675.000,00

0,00
0,00

675.000,00
0,00
675.000,00

0,00
0,00

675.000,00
0,00
675.000,00

0,00
0,00

675.000,00
0,00
675.000,00

675.000,00
675.000,00

675.000,00
675.000,00

3.337.000,00
598.000,00
159.000,00
120.000,00
410.000,00
850.000,00
60.000,00
450.000,00
300.000,00
362.000,00
350.000,00
300.000,00
400.000,00

50.000,00
40.000,00
15.000,00
70.000,00

25.000,00
25.000,00

7.696.000,00

3.337.000,00
598.000,00
159.000,00
120.000,00
410.000,00
900.000,00
100.000,00
465.000,00
370.000,00
362.000,00
350.000,00
325.000,00
425.000,00

225.000,00

7.696.000,00
225.000,00
0,00
7.921.000,00

7.696.000,00

225.000,00
0,00
225.000,00

7.696.000,00
225.000,00
0,00
7.921.000,00

350.000,00
350.000,00

60.000,00
15.000,00

410.000,00
365.000,00

225.000,00
7.696.000,00
7.696.000,00

700.000,00

75.000,00

700.000,00
75.000,00
0,00
775.000,00

75.000,00
0,00
75.000,00

700.000,00
75.000,00
0,00
775.000,00

75.000,00
700.000,00
700.000,00

700.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

75.000,00
90.000,00
40.000,00

75.000,00
90.000,00
40.000,00

205.000,00
205.000,00

205.000,00
205.000,00

205.000,00
205.000,00

205.000,00
205.000,00

155.000,00
20.000,00

155.000,00
20.000,00

175.000,00
175.000,00

175.000,00
175.000,00

01

1201-П4
820
158
159

423
426
01

01

1201-П5
820
160
161

423
426
01

01

01
04
07
13

01
04
07
13

3.40
1301
1301-0004
810
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

411
412
414
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
01
13

01
13

1301-П1
810
175

423
01

01

1301-П2

Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1201-П2:
Прело
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за Пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1201-П6:
Сусрети села Подгорине
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за Пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1201-П1:

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за Главу 3.12:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.12:

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ОСЕЧИНА''
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Функционисање локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1301-0004:
Пројекат "Отворена забавна Школа фудбала" и турнири
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1301-П1:

175.000,00
175.000,00

175.000,00
175.000,00

80.000,00
20.000,00

80.000,00
20.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
20.000,00

100.000,00
20.000,00

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00

9.096.000,00

0,00
300.000,00

9.096.000,00
300.000,00
0,00
0,00
9.396.000,00

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

9.096.000,00
300.000,00
0,00
0,00
9.396.000,00

300.000,00

9.096.000,00

9.096.000,00

9.096.000,00

3.629.000,00
654.000,00
136.000,00
2.400.000,00
100.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
160.000,00
60.000,00
3.500.000,00
1.200.000,00

3.629.000,00
654.000,00
136.000,00
2.400.000,00
100.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
160.000,00
60.000,00
3.500.000,00
1.200.000,00

17.639.000,00

17.639.000,00
0,00
17.639.000,00

17.639.000,00
17.639.000,00
17.639.000,00

17.639.000,00
0,00
17.639.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

3.033.000,00

3.033.000,00

3.033.000,00
3.033.000,00

3.033.000,00
3.033.000,00

3.033.000,00
3.033.000,00

3.033.000,00
3.033.000,00

Пројекат ''Реконструкција и надоградња спортске хале'' (учешће општине)
810
176

511
01

01

Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1301-П2:

1301-П3
810
177

423
01

01

01
13

01
13

3.50
2001
2001-0001
911
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
512
01
04
07
13

01
04
07
13

01
04
07
13

01
04
07
13

3.60
1502
1502-0001
473
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
465
482
512
01

Универзална спортска школа
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Пројекат 1301-П4:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1301-П4:

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:
Извори финансирања за Главу 3.13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.13:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ЛАНЕ''
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 8:
Извори финансирања за Главу 3.14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.14:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ''ПОДГОРИНА''
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:

500.000,00

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

21.472.000,00

21.472.000,00
0,00
21.472.000,00

21.472.000,00

21.472.000,00

21.472.000,00
0,00
21.472.000,00

21.472.000,00

12.374.000,00
2.213.000,00
452.000,00
650.000,00
80.000,00
1.470.000,00
70.000,00
600.000,00
450.000,00
1.280.000,00
2.500.000,00
1.312.000,00
480.000,00
950.000,00

5.825.226,00
966.574,00
310.000,00

747.000,00

24.881.000,00

24.881.000,00

7.374.000,00
550.000,00
7.924.000,00

24.881.000,00
0,00
7.374.000,00
550.000,00
32.805.000,00

0,00
7.374.000,00
550.000,00
7.924.000,00

24.881.000,00
0,00
7.374.000,00
550.000,00
32.805.000,00

0,00
7.374.000,00
550.000,00
7.924.000,00

24.881.000,00
0,00
7.374.000,00
550.000,00
32.805.000,00

0,00
7.374.000,00
550.000,00
7.924.000,00

24.881.000,00
0,00
7.374.000,00
550.000,00
32.805.000,00

24.881.000,00

24.881.000,00

24.881.000,00

24.881.000,00

24.881.000,00

24.881.000,00

18.199.226,00
3.179.574,00
762.000,00
650.000,00
80.000,00
1.470.000,00
70.000,00
600.000,00
450.000,00
1.280.000,00
2.500.000,00
2.059.000,00
480.000,00
950.000,00

1.843.000,00
332.000,00
66.000,00
97.000,00
48.000,00
264.000,00
66.000,00
260.000,00
360.000,00
41.000,00
250.000,00
8.000,00
17.000,00

1.843.000,00
332.000,00
66.000,00
97.000,00
48.000,00
264.000,00
66.000,00
260.000,00
360.000,00
41.000,00
250.000,00
8.000,00
17.000,00

3.652.000,00
3.652.000,00

3.652.000,00
3.652.000,00

01

1502-0002
473
206
207

423
426
01

01

1502-П1
473
208
209
210

421
423
426
01
07

01
07

1502-П2
473
211
212

423
426
01

01

1502-П3
473
213
214

423
426
01

01

1502-П4
473
215
216

423
426
01

01

1502-П5
473
217
218

423
426
01

01

01
07

01
07

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0001:
Туристичка промоција
Туризам
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0002:
Сајам шљива
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Пројекат 1502-П1:
Меморијал ''Миленко Павловић''
Туризам
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П2:
Две обале једна Дрина
Туризам
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П3:
Избор за харамбашу Подгорине
Туризам
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П4:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П4:
Сабор ловаца - Влашић 2017
Туризам
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П5:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П5:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за Главу 3.15:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Главу 3.15:

3.652.000,00
3.652.000,00

3.652.000,00
3.652.000,00

680.000,00
102.000,00

680.000,00
102.000,00

782.000,00
782.000,00

782.000,00
782.000,00

782.000,00
782.000,00

782.000,00
782.000,00

18.000,00
3.777.000,00
355.000,00

20.000,00
760.000,00
220.000,00

38.000,00
4.537.000,00
575.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

4.150.000,00
1.000.000,00
5.150.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

4.150.000,00
1.000.000,00
5.150.000,00

4.150.000,00
4.150.000,00
4.150.000,00
4.150.000,00

102.000,00
10.000,00

102.000,00
10.000,00

112.000,00
112.000,00

112.000,00
112.000,00

112.000,00
112.000,00

112.000,00
112.000,00

100.000,00
10.000,00

100.000,00
10.000,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

100.000,00
10.000,00

100.000,00
10.000,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

30.000,00
20.000,00

30.000,00
20.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

8.966.000,00
8.966.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

8.966.000,00
1.000.000,00
9.966.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

8.966.000,00
1.000.000,00
9.966.000,00

8.966.000,00
8.966.000,00

01
04
07
13

01
04
07
13

Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 3:
Извори финансирања за Раздео 1+2+3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 1+2+3:

299.775.000,00

299.775.000,00

300.000,00
8.374.000,00
3.200.000,00
11.874.000,00

299.775.000,00
300.000,00
8.374.000,00
3.200.000,00
311.649.000,00

300.000,00
8.374.000,00
3.200.000,00
11.874.000,00

313.081.000,00
300.000,00
8.374.000,00
3.200.000,00
324.955.000,00

313.081.000,00

313.081.000,00

фонд за јавни ред
и безбедност
фонд за заштиту
животне средине
фонд за развој
аграра
фонд за
комуналну
делатност
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Члан 9.
Средства буџета у износу од 313.081.000 динара и средства из осталих извора у износу од 11.874.000 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:
ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат

Шиф
ра

Циљ

Индикатор

Вредност у
базној
години
(2016)
1

2

2

2,5

720.000

720.000

720.000

720.000

35.850.000

35.850.000

8.000.000

8.000.000

Циљана
вредност
2017

Циљана
вредност
2018

Циљана
вредност
2019

1 - Урбанизам и
просторно
планирање

1101

1. Просторни развој у
складу са плановима

1. Проценат покривености
територије урбанистичком
планском документацијом

Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

1. Повећање
покривености
територије планском и
урбанистичком
документацијом

1. Број усвојених планова
генералне регулације у
односу на број предвиђених
планова вишег реда
2. Проценат површине
покривен плановима детаљне
регулације

0

1/4

2/4

2/4

0

0,5

1

1,5

1.Повећање
покривености насеља и
територије рационалним
јавним осветљењем

1.Дужина улица и
саобраћајница (км) које су
покривене јавним
осветљењем у односу на
укупну дужину улица и
саобраћајница
1. Број м2 јавних зелених
површина на којима се
уређује и одржава зеленило у
односу на укуппан број м2
јавних зелених површина
2. Број м2 јавне намене где се
одржава чистоћа у односу на
укупан број м2 јавне намене

43

44

45

47

19140 м2 /
19140 м2

19140 м2 /
19140 м2

19140 м2 /
19140 м2

19140 м2 /
19140 м2

40000 м2 /
52200 м2

40000 м2 /
52200 м2

46000 м2 /
52200 м2

46000 м2 /
52200 м2

3. Број м2 територије
покривен услугом
зоохигијене у односу на
укупан број м2 територије
1. Број насељених места
обухваћен услугама
водоснабдевања у односу на
укупан број насеља

3.600.000
м2

4.000.000
м2

4.200.000
м2

4.500.000 м2

6/20

6/20

7/20

7/20

1. Укупан број интервенција
по поднетим иницијативама
грађана за замену светиљки
када престану да раде

265

300

330

350

2 - Комуналне
делатности

1102

2.Повећање
покривености
територије комуналним
делатностима
одржавања јавних
зелених површина,
одржавања чистоће на
површинама јавне
намене и зоохигијене

3.Повећање
покривености
корисника и територије
квалитетним услугама
водоснабдевања
1.Адекватно управљање
јавним осветљењем

Управљање/одржавањ
е јавним осветљењем
0001

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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2.Ефикасно и
рационално спровођење
јавног осветљења и
минималан негативан
утицај нса животну
средину
Одржавање јавних
зелених површина
0002

Одржавање чистоће на
површинама јавне
намене

0003

1.Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
уређења и одржавања
зеленила
1.Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће
јавних површина
1.Унапређење заштите
од заразних и других
болести које преносе
животиње

Зоохигијена

Одржавање гробаља и
погребне услуге

Управаљње и
снабдевање водом за
пиће
Остале комуналне
услуге
Набавка опреме за
ЈКП ''Осечина''

2.Укупан број замена
светиљки након пуцања
лампи (на годишњој бази)
1. Укупан број светиљки које
су замењене савременијим
(кумулативно из године у
годину)
2. Удео енергетски ефикасних
сијалица у укупном броју
сијалица јавног осветљења
1. Број м2 јавних зелених
површина на којима се
уређује и одржава зеленило у
односу на укупан број м2
зелених површина
1.Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавнопрометних површина (број
улица које се чисте у односу
на укупан број улица у
општини)
1.Висина накнаде штете за
уједе паса и мачака луталица

0004

број X

70

75

80

85

50

60

70

80

95/1350

100/1355

110/1360

120/1370

19140 м2 /
195600

19140 м2 /
195600

19140 м2 /
195600

19140 м2 /
195600

60%

60%

70%

За људе просечна
зарада у
Републици,
за
уништене
домаће
животиње 50% штете
коју
процени
Комисија
5

За људе просечна
зарада у
Републици,
за
уништене
домаће
животиње 50% штете
коју
процени
Комисија
8
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350.000

350.000

70%

8.400.000

8.400.000

За људе просечна
зарада у
Републици,
за
уништене
домаће
животиње 50% штете
коју
процени
Комисија
10

За људе просечна
зарада у
Републици,
за уништене
домаће
животиње 50% штете
коју процени
Комисија

6.000.000

6.000.000

12

2.000.000

2.000.000

0006

1.Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања гробаља и
погребних услуга

1.Број интервенција у односу
на укупан број поднетих
иницијатива грађана за
чишћење и одржавање
гробаља
1.Број кварова по км
водоводне мреже

2

2

2

2

8.000.000

8.000.000

0008

1.Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

0009

х

х

х

х

х

х

1.100.000

1.100.000

П1

х

х

х

х

х

х

2.000.000

2.000.000
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3- Локални
економски развој

Мере активне
политике
запошљавања

1501

0002

Подстицаји за развој
предузетништва

Управљање
туризма

1502

број X

стр. 28

1. Отварање нових
предузећа и
предузетничких радњи
на територији
града/општине

1.Број отворених предузећа
1. Број отворених
предузетничких радњи

0
2

1
3

1
3

1
3

2.600.000

2.600.000

1. Успостављање
механизама за
финансијску подршку
запошљавању
(ПРОГРАМ СТРУЧНА
ПРАКСА)
1. Подстицаји
града/општине за развој
предузетништва

1. Број новозапослених уз
помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање

7

7

7

7

2.100.000

2.100.000

1. Број новооснованих
предузетничких радњи
(разврстаних по полу
власника) на територији
града/општине уз учешће
подстицаја локалне
самоуправе у односу на
укупан број новооснованих
предузетничких радњи

2

2

3

3

500.000

500.000

1.Повећање прихода од
туризма

1.Проценат повећања укупног
броја гостију

Повећање
10% у
односу на
претходну
Повећање
10%

Повећање
12% у
односу на
претходну
Повећање
12%

Повећање
12% у односу
на претходну

2.Пораст прихода од
боравишне таксе

Повећање
10% у
односу на
претходну
Повећање
10%

1.Повећање смештајних
капацитета туристичке
понуде

1.Број регистрованих кревета

110

110

120

120

1. Број уређених и на
адекватан начин обележених
(туристичка сигнализација)
туристичких локалитета у
граду/општини у односу на
укупан
1. Број догађаја који
промовишу туристичку
понуду града/општине у
земљи на којима учествује ТО
града/општине
1. Број посетилаца на Сајму

7

7

7

7

15

17

17

17

10000

15000

15000

20000

0003

4- Развој туризма

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

развојем

0001

1. Повећање квалитета
туристичке понуде и
услуге

Промоција туристичке
понуде

0002

1. Адекватна промоција
туристичке понуде
града/општине на
циљаним тржиштима

Пројекат Сајам шљива

П1

1. Повећање посете
туристичким
локалитетима и
културно историјским
споменицима

8.966.000

1.000.000

9.966.000

Повећање
12%

3.652.000

3.652.000

782.000

782.000

4.150.000

1.000.000

5.150.000
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Меморијал ''Миленко
Павловић''

Две обале једна Дрина

Избор за харамбашу
Подгорине

Сабор ловаца Влашић

5 - Развој
пољопривреде
Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

Мере подршке
руралном развоју

П2

П3

П4

П5

0101

0001

0002

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број X

2. Мотивисање
домицилног
становништва за
производњу
традиционалних јела и
производа из народне
радиности
1. Очување сећања на
хероје из наше општине
и очување традиције

1. Број излагача народне
радиности
2. Број излагача домаће
производње хране и пића
3. Број излагача из области
привреде

40

40

50

50

45

60

60

60

70

80

80

80

1.Присутност припадника
војске РС
2. Присутност домаћих и
гостију са стране

50

50

50

60

500

500

500

600

1.Очување традиције и
јачање прекограничне
сарадње

1. Број културно уметничких
друштава из Републике
Србије
2. Број посетилаца
манифестације
1. Такмичење у народном
вишебоју (број учесника)
2. Посета домицилног
становништва и гостију са
стране (укупан број
посетилаца)
1.Број ловачких удружења са
територије Србије (без
покрајина)
2.Број ловачких удружења са
територије Војводине

5

7

7

10

600

700

700

800

8

8

8

8

500

700

700

700

20

25

30

40

3

7

7

7

1.Број корисника мера
усвојене пољопривредне
политике / 1000 становника
1. Број едукација намењених
пољопривредним
произвођачима на територији
ЛС

14,56

28,57

31,42

34,28

8

8

9

10

1.Број регистрованих
пољопривредних газдинстава
која су корисници директног
плаћања у односу на укупан
број пољопривредних
газдинстава
2. Број регистрованих
пољопривредних газдинстава
која су корисници кредитне
подршке у односу на укупан
број пољопривредних
газдинстава

5/3500

5/3500

5/3500

5/3500

66/3500

100/3500

110/3500

120/3500

1. Очување традиције и
културних вредности

1. Развој ловног туризма

1.Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача
1. Стварање услова за
развој и унапређење
пољопривредне
производње на
територији ЛС
1. Изградња одрживог,
ефикасаног и
конкурентног
пољопривредног
сектора
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112.000

112.000

110.000

110.000

110.000

110.000

50.000

50.000

9.650.000

9.650.000

500.000

500.000

9.150.000

9.150.000
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6 - Заштита животне
средине

Управљање заштитом
животне средине

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Управљање отпадним
водама

0401

0001

0002

0004

Управљање
комуналним отпадом

0005

Управљање осталим
врстама отпада

0006

Набавка посуда за
одлагање смећа

П1

1.Унапређење
управљања комуналним
и осталим отпадом

1. Испуњење обавеза у
складу са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних планова
као и мера заштите
1.Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама

1.максимална могућа
покривеност корисника
и територије услугама
уклањања отпадних
вода
1.Спровођење редовних
мерења на територији
општине и испуњење
обавеза у складу са
законима
1.Одрживо управљање
осталим врстама отпада
1. Обезбеђење услова за
правилно одлагање
комуналног отпада у
циљу очувања здраве
животне средине

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број X

стр. 30

3. Број регистрованих
пољопривредних газдинстава
која су корисници мера
руралног развоја у односу на
укупан број пољопривредних
газдинстава

106/3500

347/3500

398/3500

461/3500

1.Проценат становништва
покривеног услугом
прикупљања комуналног
отпада
2.Проценат рециклираног
отпада
1.Усвојен програм заштите
животне средине са акционим
планом

55%

70%

80%

85%

0%

10%

40%

50%

1

1

1

1

1.Проценат правних лица која
достављају податке за
локални регистар у односу на
укупан број правних лица
која су обавезна да
достављају податке
1.Проценат покривености
територије услугама
прикупљања и одвођења
отпадних вода (мерено кроз
број насеља у односу на
укупан број насеља)
1.Број извршених контрола
или надзора мера поступања
са отпадом у складу са
Законом о управљању
отпадом
1.Број очишћених ''дивљих''
депонија

30%

50%

70%

80%

52%

52%

52%

52%

700.000

700.000

15

20

23

30

750.000

750.000

5

30

20

20

300.000

300.000

1. Број набављених посуда
(контејнера и канти)

Канте за
смеће мале
16;

Канте за
смеће мале
35;
Контејнери
за
разврстава
ње отпада 5

Канте за
смеће мале
20;
Метални
контејнер
1,1 м3 10
Контејнери
за
разврстава
ње отпада 7

Канте за
смеће мале 5;
Метални
контејнер 1,1
м3 10
Контејнери
за
разврставање
отпада 9

600.000

600.000

2.900.000

1.300.000

4.200.000

250.000

1.100.000

1.350.000

200.000

200.000

26. XII 2016.
Набавка тоталног
хербицида са
активном материјом
глифосат
Уништавање ларви
комараца

П2

П3

7 – Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

Одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0002

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број X

1. Здравији и безбеднији
живот локалног
становништва

1. Количина набављеног
хербицида (у l)
2. Третирана површина (у ha)

330

330

330

330

33

33

33

33

1. Здравији и безбеднији
живот локалног
становништва

1. Смањена популација
одраслих јединки комараца
2. Третирана површина (у ha)

50%

50%

50%

50%

300

300

300

300

1. Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо-економском
развоју
1. Одржавање квалитета
путне мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача
2. Одржавање квалитета
улица кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача
3. Опремање и
одржавање саобраћајне
сигнализације на
путевима и улицама

1. Дужина изграђених
саобраћајница које су у
надлежности града/општине
(у км)

0,2

0,5

1

1. Број километара санираних
и/или реконструисаних
путева

80

85

1. Број километара санираних
и/или реконструисаних улица

0,2

1. Број поправљених и
новопостављених
саобраћајних знакова
2. Дужина хоризонталне
саобраћајне сигнализације (у
км)
1.Број паркинг места у којима
постоји зонско паркирање (са
плаћањем и одређеним
периодом паркирањау току
дана) у односу на укупан број
паркинг места
1. Проценат покривености
територије услугом јавног
превоза (мерено кроз број
насеља у односу на укупан
број насеља)
1.Дужина изграђене
обилазнице (у км)
1.Број едукација

Управљање
јавним
паркиралиштима

0003

1.Оптимална
окривеност корисника и
територије услугама
паркинг сервиса

Јавни
градски
и
приградски
превоз
путника

0004

1. Максимална могућа
покривеност корисника
и територије услугама
јавног превоза

Изградња обилазнице

П1

Едукација младих о
безбедности
саобраћаја

П2

1.Растерећење и
повећање безбедности
саобраћаја на улицама у
варошици
1.Упознавање младих са
одредбама новог Зкона
о безбедности
саобраћаја на путевима

стр. 31

200.000

200.000

100.000

100.000

2

47.950.000

47.950.000

91

100

32.650.000

32.650.000

0,5

1

2

75

50

40

30

3,0

1,5

1,5

1,5

120

150

180

200

1.500.000

1.500.000

40 %

40 %

40 %

40 %

1.500.000

1.500.000

0,00

0,44

0,64

0,85

10.000.000

10.000.000

5

6

5

5

300.000

300.000

26. XII 2016.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број X

стр. 32

Набавка сигурносних
седишта за
новорођене бебе
Набавка опреме за
видео надзор
саобраћаја
Набавка
брзинског
дисплеја

П3

1.Повећање безбедности
превоза деце

1.Број набављених седишта за
бебе

50

П4

1. Ефикаснији рад
јединице саобраћајне
полиције
1. Смањење брзине
кретања возила

1. Број постављених камера

1

1. Просечна брзина кретања
возила

65

50

50

50

8 – Предшколско
васпитање

2001

1. Повећање обухвата
деце предшколским
васпитањем и
образовањем

1. Број деце који је уписан у
предшколске установе у
односу наукупан број деце у
граду/општини (јаслена
група, предшколска група и
ППП)

(167/37
jaслена
група),
(192/79
предшколс
ка група),
(63/63
ППП)
Јасле - 8,
Предшколс
ки програм
- 12, ППП 14
Јасле - 36,
Предшколс
ки програм
- 72, ППП 84

24.881.000

7.924.000

32.805.000

1. Просечан број деце по
васпитачици (јасле,
предшколски, припремни
предшколски програм)

(167/37
jaслена
група),
(192/79
предшколс
ка група),
(63/63
ППП)
Јасле - 8 ,
Предшколс
ки програм
- 12, ППП 14
Јасле - 34 ,
Предшколс
ки програм
- 68, ППП 72

(220/40
jaслена
група),
(278/90
предшколска
група), (90/90
ППП)

1. Обезбеђени адекватни
услови за васпитнообразовни рад са децом
уз повећан обухват

(220/30
jaслена
група),
(278/78
предшколс
ка група),
(118/118
ППП)
Јасле - 6,
Предшколс
ки програм
- 10, ППП 12
Јасле - 30,
Предшколс
ки програм
- 71, ППП 76

Јасле - 8,
Предшколск
и програм 12, ППП-14

24.881.000

7.924.000

32.805.000

389
девојчица,
363 дечака
ОШ
Осечина
0%
девојчица,
0% дечака
ОШ Пецка
1%
девојчица,
0% дечака
ОШ
Осечина
1,7%
ОШ Пецка
3%

378
девојчица,
350 дечака
ОШ
Осечина
0%
девојчица,
0% дечака
ОШ Пецка
1%
девојчица,
0% дечака
ОШ
Осечина
2%
ОШ Пецка
4%

371
девојчица,
338 дечака
ОШ
Осечина
0%
девојчица,
0% дечака
ОШ Пецка
0%
девојчица,
0% дечака
ОШ
Осечина
2%
ОШ Пецка
3%

377
девојчица,
344 дечака
ОШ Осечина
0%
девојчица,
0% дечака
ОШ Пецка
1%
девојчица,
0% дечака

П5

Функционисање
предшколских
установа

0001

9 – Основно
образовање

2002

2. Просечан број деце у групи

1. Потпуни обухват
основним образовањем
и васпитањем

1. Обухват деце основним
образовањем (разложено
према полу)
2. Стопа прекида основног
образовања (разложено према
полу)

2. Унапређење
доступности основног
образовања деци из
осетљивих група

1. Проценат деце која се
школују у редовним
основним школама на основу
индивидуалног образовног
плана ( ИОП2 ) у односу на
укупан број деце одговарајуће
старосне групе

300.000

300.000

1.300.000

1.300.000

400.000

400.000

Јасле - 36,
Предшколск
и програм 72, ППП-84

ОШ Осечина
2%
ОШ Пецка
3%

26.455.000

26.455.000

26. XII 2016.
3. Унапређен квалитет
основног образовања

Функционисање
основних школа

Израда идејног
пројекта
Уређење платоа
школског дворишта
ОШ ''Браћа Недић'', у
Осечини

0001

П1
П2

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
1. Просечан број поена на
матурском испиту
(математика/српски/ општи

ОШ
Осечина
Мат. 3,22
српски 5,69
општи 5,37
ОШ Пецка
Мат. 5,42
српски
10,24
општи
10,05

ОШ
Осечина
Мат. 4,38
српски 6,39
општи 5,38
ОШ Пецка
Мат. 6,0
српски
10,75
општи
11,00

ОШ
Осечина
Мат. 4,47
српски 6,45
општи 6,18
ОШ Пецка
Мат. 6,00
српски
11,00
општи
11,20

ОШ Осечина
Мат. 4,55
српски 6,61
општи 6,23
ОШ Пецка
Мат. 6,2
српски 11,50
општи
11,50

2. Проценат ученика који је
учествовао на републичким
такмичењима

ОШ
Осечина
4,1
ОШ Пецка
2,5
ОШ
Осечина 8
девојчица,
8 дечака
ОШ Пецка
11
девојчица,
9 дечака

ОШ
Осечина
4,52
ОШ Пецка
3,0
ОШ
Осечина 7
девојчица,
8 дечака
ОШ Пецка
9
девојчица,
7 дечака

ОШ
Осечина
4,58
ОШ Пецка
2,5
ОШ
Осечина 7
девојчица,
7 дечака
ОШ Пецка
8
девојчица,
8 дечака

ОШ Осечина
4,65
ОШ Пецка
2,0

ОШ
Осечина
381
ОШ Пецка
120
ОШ
Осечина 23
ОШ Пецка
25

ОШ
Осечина
372
ОШ Пецка
105
ОШ
Осечина 25
ОШ Пецка
26

ОШ
Осечина
360
ОШ Пецка
105
ОШ
Осечина 25
ОШ Пецка
27

ОШ Осечина
348
ОШ Пецка
115

ОШ
Осечина 0
ОШ Пецка
0

ОШ
Осечина 0
ОШ Пецка
1
2

ОШ
Осечина 0
ОШ Пецка
1

ОШ Осечина
0
ОШ Пецка 1

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

1. Просечан број ученика по
одељењу (разврстани по
полу)

2. Унапређење
квалитета образовања и
васпитања у основним
школама

1. Број ученика који похађају
ваннаставне активности/у
односу на укупан број
ученика

1.Стварање услова за
уређење објеката школе
1. Безбедан боравак
ученика и запослених у
дворишту

број X

2. Број стручних лица која су
добила најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на
годишњем нивоу
3. Број талентоване деце
подржане од стране
града/општине у односу на
укупан број деце у школама
Број урађених пројеката
1.Изграђен депо за угаљ
2.Залепљене плочице на
степеништу и другим
површинама у дворишту
3.Број постављених клупа у
дворишту

1
100 м2

10

ОШ Осечина
7 девојчица,
6 дечака
ОШ Пецка 8
девојчица, 7
дечака

стр. 33

25.055.000

25.055.000

150.000

150.000

200.000

200.000

ОШ Осечина
25
ОШ Пецка 28

26. XII 2016.
Набавка лаптоп и
десктоп рачунара
Израда санитарног
чвора са септичком
јамом

П3

10 – Средње
образовање

2003

Функционисање
средњих школа

0001

11 - Социјална и
дечја заштита

0901

Социјалне помоћи

0001

Подршка социохуманитарним
организацијама

П4

0003

Активности Црвеног
крста

0005

Подршка деци и
породицама са децом

0006

У сусрет потребама
старих

12 - Здравствена
заштита

П1

1801

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број X

стр. 34

1.Унапређење
образовања школе
1.Одржавање хигијене у
школи
2. Побољшање услова
исхране

1.Број набављених рачунара

10

300.000

300.000

1.Изграђен санитарни чвор са
септичком јамом
1. Вредност замењене опреме
у кухињи

27 м3

750.000

750.000

1.Повећање обухвата
средњошколског
образовања
1.Унапређење квалитета
образовања у средњим
школама

1.Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем
1.Број ученика који похађају
ваннаставне активности у
односу на укупан број
ученика
1. Број корисника мера и
услуга социјалне и дечје
заштите који с е финансирају
из буџета општине у односу
на број становника
1. Број корисника једнократне
новчане помоћи у односу на
укупан број грађана
1.Број удружења /
хуманитарних организација
које добијају средства из
буџета општине
1.Број акција на прикупљању
различитих врста помоћи
2.Број дистрибуираних пакета
за социјално угрожено
становништво
3.Број волонтера Црвеног
крста

м/44 ж/84

м/44 ж/84

м/44 ж/84

м/44 ж/84

1.300.000

1.300.000

50

50

50

50

1.300.000

1.300.000

220/12571

230/12571

240/12571

240/12571

17.715.000

17.715.000

220/12571

230/12571

240/12571

240/12571

13.100.000

13.100.000

1

1

1

1

120.000

120.000

9

15

20

20

900.000

900.000

550

600

600

700

20

20

25

25

1. Висина буџетских
издвајања за локалне мере
популационе политике
1. Број старих лица којима је
пружена помоћ
2. Број геронто домаћица

2.050.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

18

18

20

20

1.095.000

1.095.000

2

2

2

2

1. Очекивано трајање живота
становника града/општине
2. Покривеност становништва
примарном здравственом
заштитом

76

77

77

77

8.250.000

8.250.000

100%

100%

100%

100%

1. Повећање
доступности права и
услуга социјалне
заштите
1. Унапређење заштите
сиромашних
1.Подстицање развоја
разноврсних социјалних
и других услуга у
заједници
1.Социјално деловање –
олакшавање људске
патње пружањем
неопходне ургентне
помоћи лицима у
невољи, развијањем
солидарности међу
људима, организовањем
различитих облика
помоћи
1. Унапређење
популационе политике
1. Пружање помоћи у
кући и неге старим
лицима
1. Унапређење здравља
становништва

1.300.000
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0001
Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

1. Унапређење
доступности, квалитета
и ефикасности ПЗЗ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

број X

1. Број обраћања саветнику за
заштиту права пацијената
2. Број здравствених
радника/лекара
финансираних из буџета
општине
х
1. Број посебних програма /
пројеката из области јавног
здравља

0

0

0

0

3

3

3

3

х
1

х
1

х
1
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5.722.000

5.722.000

х
1

500.000
50.000

500.000
50.000

Мртвозорство
Спровођење
активности из области
друштвене бриге за
јавно здравље

0002
0003

х
1.Стварање услова за
очување и унапређење
здравља становништва

Набавка 2 санитетска
возила (уговори о
лизингу)
Ангажовање лекара
специјалиста

П1

1.Број набављених
санитетских возила

2

3

3

3

620.000

620.000

1.Број специјалистичких
прегледа

2850

2850

2950

2950

700.000

700.000

Набавка рендген
апарата

П3

1.Обезбеђење превоза
пацијената у хитним
случајевима
1.Квалитетнија
доступност здравствене
заштите са секундарног
нивоа
1.Квалитетнија
доступност здравствене
заштите и унапређење
дијагностификовања

1.Број извршених снимања

1280

1290

1300

1300

658.000

658.000

13 - Развој културе

1201

1. Подстицање развоја
културе

16000

17000

17500

18000

13.989.000

300.000

14.289.000

Функционисање
локалних установа
културе

6

6

7

7

10.099.000

225.000

10.324.000

0001

1. Укупан број посетилаца на
свим културним догађајима
који су одржани
1. Број запослених у
установама у односу на
укупан број запослених у ЈЛС
1. Број грађана који су
учествовали у програмима
културне продукције и
уметничког стваралаштва

2800

3000

3300

3500

2.100.000

75.000

2.175.000

1.Број програмских садржаја
подржаних на конкурсима
јавног информисања

8

8

9

10

1.090.000

1.090.000

100.000

100.000

205.000

205.000

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања
Штампање књиге
''Подгорина'' II део
проф. Велибора
Видића
Галерија

П2

0002

0004

П1
П2

1.Обезбеђење редовног
функционисања
установа културе
1. Повећање учешћа
грађана у културној
продукцији и
уметничком
стваралаштву
1.Повећана понуда
квалитетних медијских
садржаја из области
друштвеног живота
локалне заједнице
1.Обогаћивање
Завичајне збирке
1.Повећање
интересовања за
ликовну, визуелну и
мултимедијалну
уметност

1.Број одштампаних
примерака књиге

300

1.Повећан број посета
галерији

340

400

420

450

2.Повећано учешће деце и
младих на креативним
радионицама

92

100

110

120
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Ликовна колонија "
Подгорина "

П3

Прело

П4

Сусрети села
Подгорине

П5

14 - Развој спорта и
омладине

1301

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

0001

1. Број изложби

5

6

6

7

2. Број уметничких дела у
депоу

19

20

22

25

1.Очување и заштита
нематеријалног наслеђа

1.Број учесника на прелу

112

120

125

130

2.Број деце нкоја учествују на
радионици

30

35

37

40

3.Повећан број посета
изложби и интересовања за
НКН
1.Број ангажованих села

300

400

460

500

12

12

14

14

2.Број окупљања

7

7

8

8

1. Број чланова спортских
организација и удружења

200

220

250

300

2.Број спроведених акција,
програма и пројеката који
подржавају активно и
рекреативно бављење
спортом
1.Број годишњих програма
спортских организација
финансираних од стране
општине

5

5

6

7

5

5

6

1. Број програма које
реализују установе из области
спорта

3

3

1.Број спортских
организација које користе
услуге установе из области
спорта
2.Степен искоришћења
капацитета установа

4

1.Унапређење
друштвених аспеката на
селу
1.Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки
града/општине

1.Обезбеђивање услова
за рад и унапређење
капацитета спортских
организација преко
којих се остварује јавни
интерес у области
спорта у општини

0004

Спровођење
омладинске политике

0005

Пројекат "Отворена
забавна Школа

П1

број X

1.Повећање
интересовања за
ликовну уметност и
актуелизација културног
наслеђа

1. Обезбеђивање услова
за рад установа из
области спорта
Функционисање
локалних спортских
установа

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

1.Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности
1.Допринос правилном
физичком развоју деце,
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175.000

175.000

100.000

100.000

120.000

120.000

27.130.000

27.130.000

6

5.300.000

5.300.000

4

5

17.639.000

17.639.000

4

4

5

80

80

90

90

1.Број младих корисника
услуга мера омладинске
политике

150

150

150

150

358.000

358.000

1.Број полазника школе
фудбала

200

200

200

220

300.000

300.000

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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фудбала" и турнири
Пројекат
''Реконструкција и
надоградња спортске
хале'' (учешће
општине)
Универзална спортска
школа

П2

П3

15 - Локална
самоуправа

0602

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

Функционисање
месних заједница

Сервисирање јавног
дуга

Општинско/градско
правобранилаштво

0001

0002

0003

0004

Текућа буџетска
резерва

0009

Стална буџетска
резерва

0010

Ванредне ситуације

0014

њиховом здрављу и
формирању свестране
личности
1. Реконструкција и
доградња хале
Спортског центра у
осечини

број X

стр. 37

1.Број просторија
(свлачионице, теретана,
фитнес, канцеларије)

5

12

12

14

1.Развој примарних
моторичких
способности

1.Број полазника школског и
предшколског узраста

200

200

250

250

1.Одрживо управно и
финансијско
функционисање
града/општине у складу
са надлежностима и
пословима локалне
самоуправе
1. Функционисање
управе

1. Износ остварених прихода
и примања буџета општине

292.947.000

328.410.000

348.706.000

374.998.000

2. Број донетих аката органа
и служби града/општине

1187

1280

1260

1370

1. Проценат попуњености
радних места која
подразумевају вођење
управног поступка
1.Број иницијатива/предлога
месних заједница према
општини у вези са питањима
од интереса за локално
становништво

100%

40%

40%

40%

6

6

6

6

675.000

675.000

1. Учешће издатака за
сервисирање дугова у
текућим приходима <15%

0,85%

0,17%

0,03%

0,0%

580.000

580.000

1.Заштита имовинских
права и интереса
општине
х

1.Број предмета у раду
правобранилаштва (који се
односе на општину Осечина)
х

120

125

125

x

427.000

427.000

х

х

х

х

5.000.000

5.000.000

х

х

х

х

х

х

500.000

500.000

1.Изградња ефикасног
превентивног система
заштите и спасавања на

1.Број купљених комада
униформе за Јединицу
цивилне заштите

150

150

150

150

950.000

950.000

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва
деловањем месних
заједница
1.Одржавање
финансијске
стабилности
града/општине и
финансирање
капиталних
инвестиционих расхода

3.033.000

3.033.000

500.000

500.000

65.409.000

1.350.000

66.759.000

56.277.000

1.350.000

57.627.000

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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избегавању последица
елементарних и других
непогода

Учешће општине у
санацији штете од
поплаве
16 – Политички
систем локалне
самоуправе

П4

Функционисање
скупштине

0001

Функционисање
извршних органа
Додела годишње
награде СО Осечина
Прослава општинске
славе и Дана општине

0002

17 – Енергетска
ефикасност
Унапређење и
побољшање
енергетске
ефикасности и
употреба обновљивих
извора енергије
УКУПНО:

0501

2101

П1
П2

0001

број X

2.Број купљених комплета
комуникационе опреме
3.Број купљених комада
ручног алата
4.Број остварених дневница
за ангажовање припадника
цивилне заштите
1.Висина средстава
издвојених за санацију штете

4

4

4

4

35

35

35

35

30

30

30

30

10.000.000

1.000.000

х

х

х

х

1.Број седница скупштине

9

7

1. Функционисање
извршних органа
1.Награђивање грађана
за посебне заслуге
1.Обележавање Дана
општине и општинске
славе

1.Број седница извршних
органа
1.Број награђених грађана

45

1.Смањење расхода за
енергију
1.Успостављање
система енергетског
менаџмента

1.Стварање услова за
санацију штете од
поплаве
1.Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе
1.Функционисање
локалне скупштине
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1.000.000

1.000.000

х

13.016.000

13.016.000

9

9

6.510.000

6.510.000

35

30

30

6.256.000

6.256.000

5

5

5

5

150.000

150.000

1.Број учесника

120

120

120

120

100.000

100.000

1.Укупни расходи за набавку
енергије
1.Постојање енергетског
менаџера

/

1.133.568

1.133.568

1.133.568

4.800.000

4.800.000

1

1

1

1

4.800.000

4.800.000

313.081.000

11.874.000

324.955.000
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.

У складу са Законом о одређивању максималног броја
запослених у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број
68/2015), број запослених код корисника буџета не може прећи
максималан број запослених на неодређено и одређено време, и
то:
- 33 запослених у локалној администрацији на
неодређено време;
- 12 запослених у локалној администрацији на одређено
време;
- 21 запослених у предшколској установи на неодређено
време;
- 13 запослених у предшколској установи на одређено
време;
- 6 запослених у установи културе на неодређено време;
- 1 запослених у установи културе на одређено време;
- 6 запослених у установи физичке културе на
неодређено време;
- 1 запослених у установи физичке културе на одређено
време;
- 2 запослених у туристичкој организацији на неодређено
време;
- 1 запослених у туристичкој организацији на одређено
време;
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за
број запослених из става 1. овог члана.
Члан 11.
У складу са чланом 5. Став 1. Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава
(’’Службени гласник РС’’, број 116/2014), основица за обрачун и
исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена
законом, другим прописом или другим општим или
појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог
закона, умањује се за 10%.
Износ умањења од 10% за кориснике буџета општине
Осечина чије се плате финансирају из тог буџета (извор 01) је
6.942.000 динара, али су плате за 20 запослених на нивоу од
25.000,00 динара, те се маса средстава за плате није могла
умањити по наведеном основу за средства у износу од 901.000
динара, тако да је износ умањења 6.041.000 динара.
Члан 12.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник
општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 13.
Наредбодавац директних и индиректних корисника
буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице
које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава
органа, као и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Члан 14.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно
прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише
Председника општине (Општинско веће), а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног
периода.

број X
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У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1.
овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај
Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и
извршења и образложење великих одступања.
Члан 15.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета
и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.
Члан 16.
Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве, на
предлог органа управе надлежног за финансије, доноси
Општинско веће.
Члан 17.
Одлуку о отварању буџетског фонда, у складу са чланом 64.
Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.
Члан 18.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 19.
Овлашћује се пресдедник општине да, у складу са чланом
27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев
министарству надлежном за послове финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико
је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 20.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних
корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних
средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора
општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 21.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години
по посебном акту (решењу) који доноси Председник општине,
односно Општинско веће, у оквиру следећих раздела:
- Раздео 1 – глава 1.10 Скупштина општине, позиција 10,
економска класификација 481 – Политичке партије,
- Раздео 3 – глава 3.10 Општинска управа, позиција 71,
економска класификација 481 Дотације невладиним
организацијама,
- Раздео 3 – глава 3.10 Општинска управа, позиција 75,
економска класификација 481 Дотације невладиним
организацијама,
- Раздео 3 – глава 3.10 Општинска управа, позиција 103,
економска класификација 481 Дотације невладиним
организацијама,
- Раздео 3 – глава 3.10 Општинска управа, позиција 107,
економска класификација 481 Дотације невладиним
организацијама,
- Раздео 3 – глава 3.10 Општинска управа, позиција 108,
економска класификација 481 Дотације невладиним
организацијама,
- Раздео 3 – глава 3.10 Општинска управа, позиција 110,
економска класификација 481 Дотације невладиним
организацијама,

26. XII 2016.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

- Раздео 3 – Општинска управа, глава 3.11 Месне
заједнице, позиције 131, 132, 133 економске класификације
421, 425 и 482.
Члан 22.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници
буџетских средства морају одговарати апропријацији која им је
за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у складу са
чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе
по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћање у више година, на пснову предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до
износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове
Одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни да, пре
покретања поступка
јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за
капиталне пројекте, прибаве сагласност органа надлежног за
финансије.
Корисник буџетских средстава који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да
измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2016. години, у складу са одобреним
апропријацијама
у 2016. години, а неизвршене у току 2016. године, преносе се
у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се
на терет апропријација одобрених овом Одлуком.
Расположива апропријација корисника који има преузете
обавезе које преноси у 2017. годину рачуна се по формули:
одобрена апропријација за 2017. годину – преузете обавезе из
2016. године = расположива апропријација у 2017. години.
Члан 23.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 24.
Корисници буџетских средства преузимају обавезе само на
основу писаног уговора или другог правног акта, уколико
законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о
буџетском систему.
Члан 25.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о
јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга
или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем
нивоу нижа од 5.000.000 динара.
Члан 26.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају
се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако
се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци
буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
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Члан 27.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака
корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева у
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну
документацију за плаћање (копије).
Члан 28.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се
инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом
Закона, Председник општине, односно лице које он овласти,
одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 29.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће
обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и
одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити Скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне
сагласности председника општине, засновати радни однос са
новим лицима до краја 2017. године, уколико средства потребна
за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа
средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате
том буџетском кориснику и програмом рационализације из става
1. овог члана.
Члан 30.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у
2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске
имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 31.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да
настане услед неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, Председник општине може се задужити у
складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени
гласник РС'', број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 85/2015).
Члан 32.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења
буџета до 31. децембра 2017. године средства која нису утрошена
за финансирање расхода у 2017. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине
Осечина за 2017. годину.
Члан 33.
У случају да се буџету општине Осечина, из другог буџета
(Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и
у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе
надлежан за финансије, на основу тог акта, отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 34.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију
обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о
буџетском систему који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису
добили сагласност на финансијски план на начин прописан
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законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план
нису доставили Управи за трезор.
Члан 35.
У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата
божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса
предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,
за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим
јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017.
години.
Такође, у 2017. години, не могу се исплаћивати запосленима
код директних и индиректних корисника буџетских средстава
локалне власти награде и бонуси који према међународним
критеријумима
представљају
нестандардне,
односно
нетранспарентне облике награда и бонуса.
Члан 36.
Корисник буџетских средстава који одређени расход и
издатак извршава из других извора прихода и примања који нису
општи приход буџета (01 – Приходи из буџета), обавезе може
преузимати само до нивоа остварења тих прихода и примања,
уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од
одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође
до умањења одобрених апропријација из разлога извршења
принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће
предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног
рока за плаћање или отказати уговор.
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Број извршилаца
Радна места
намештеника

службеника

и

Положаји у првој групи
Самостални саветник

1
4

Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

7
5
5
5

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

2
5

Радни однос на одређено време

Број извршилаца

Саветник

6

Сарадник

1

Пета врста радних места

1

Члан 37.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника
буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове,
трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале
по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и
одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака
измире у року утврђеном законом који регулише рокове
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине )

Број извршилаца

Помоћник председника
Самостални саветник

2

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема

1

Члан 38.
Ову Одлуку објавити у ''Општинском службеном гласнику'' и
доставити министарству надлежном за послове финансија.
Члан 39.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће
се од 1. јануара 2017. године.
Скупштина општине Осечина
Данa 3.11.2016.године, број 060- 51/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
Република Србија
Општина Осечина
Број: 110-4/2016
Датум: 23.12.2016
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА
I Постојећи број запослених у Општинској управи Осечина, на
дан 01. децембра 2016 године.

II Планирани број запослених за 2017. годину
Радна
места
намештеника

службеника

и

Број извршилаца

Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

1
6
9

Референт
Млађи референт

5

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

5
5

2
5

26. XII 2016.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Радни однос на одређено време

Број извршилаца

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник

2
1
1

Пета врста радних места

1

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)

Број извршилаца

Помоћник председника
Самостални саветник
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- у првом унутрашњем реду ''Општина Осечина Општинска управа''
- у средини мали грб Републике Србије
- у дну печата исписује се ''Осечина''
Печат из ст. 2. овог члана служи за оверу аката и других
списа које доноси начелник Општинске управе.
Печатом из ст. 2. овог члана рукује начелник Општинске
управе, односно лице које он овласти.

3

Председник Већа,
Драган Алексић

На основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' бр.129/07) чл. 87. Статута општине Осечина
(''Општински службени гласник'' 7/08) Скупштина општине
Осечина на седници одржаној дана 26.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом и Статутом општине,
уређује се: организација, делокруг, начин рада и друга питања од
значаја за остваривање функције Општинске управе општине
Осечина (у даљем тексту - Општинска управа).
Члан 2.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси
Скупштина општине, Председник општине и Општинско
веће;
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 у управним стварима из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа
и других општих аката Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено
Општини;
6. обавља стручне и друге послове које одреди Скупштина
општине, Председник и Општинско веће;
7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из
изворног делокруга Општине и поверених послова,
Скупштини општине, Председнику општине и Општинском
већу најмање једанпут годишње.
Члан 3.
Општинска управа има свој печат и штамбиљ.
Печат општинске управе је округлог облика, пречника 32 мм,
са текстом распоређеним по концентричним круговима и то:
- Република Србија

Члан 4.
Свака основна организациона јединица Општинске управе –
Одељење има свој печат истоветан облику и садржини печата из
чл. 3. ове одлуке, с тим што се испод грба у средини печата
додаје редни број почев од броја 1.
Печати из ст. 1. овог члана служе за оверу аката који се
доносе у делокругу надлежности одељења Општинске управе.
Члан 5.
Штамбиљ Општинске управе служи за потребе пријема
односно отпремања аката Општинске управе и израђује се у
облику и садржини сходно правилима о канцеларијском
пословању.
Члан 6.
Средства за рад Општинске управе обезбеђују се у буџету
Општине и буџету Републике за финансирање поверених
послова државне управе, у складу са законом.
Члан 7.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2. изрећи мандатну казну;
3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело
или привредни преступ и поднети захтев за покретање
прекршајног поступка;
4. издати привремено наређење, односно забрану;
5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за преузимање
мера за које је тај орган надлежан;
6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом,
прописом или општим актом.
Члан 8.
У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о
правима, обавезама и интересима грађана и правних лица,
примењују се прописи о управном поступку.
Члан 9.
Радом Општинске управе руководи начелник.
Права, oбавезе и одговорности запослених и постављених
лица у Општинској управи утврђени су Уставом, Законом,
Колективним уговором, одлукама Скупштине општине, актима
начелника Општинске управе и другим прописима.
Члан 10.
Запослена и постављена лица у Општинској управи обавезна
су да послове на остваривању и обезбеђивању Уставом и
Законом утврђених права и интереса грађана, правних лица и
других субјеката обављају одговорно, савесно и ефикасно у
складу са Уставом, Законом, Статутом, овом Одлуком и
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у општинској управи.
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Члан 11.
Запослена и постављена лица у Општинској управи не могу
се у обављању својих послова руководити својим политичким
убеђењима, нити их могу изражавати и заступати.
Забрањено је у Општинској управи оснивати политичке
странке и друге политичке организације или поједине њихове
унутрашње организације.
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 12.
Општинска управа се образује као јединствен орган.
Организовање послова у Општинској управи врши се на
основу:
- обједињавања истих или сличних, међусобно повезаних
послова у
одговарајуће организационе јединице;
- законитог и ефикасног одлучивања о правима, обавезама и
правним
интересима грађана и правних лица;
- стручног и рационалног обављања послова;
- остваривање пуне и равномерене упослености свих
запослених у Општинској
управи, уз стално оцењивање њиховог рада;
- ефикасног руковођења организационим јединицама и
сталним надзором над
извршавањем послова;
- остваривања сарадње у извршавању послова са другим
органима,
организацијама и службама;
- остваривња сарадње са ресорним министарствима Републике
и одговорности
за квалитетно и ефикасно вршење поверених послова државне
управе;
- примењивање савремених метода и средстава рада.
Члан 13.
За обављање послова Општинске управе образују се
унутрашње организационе јединице, и то:
1. Одељење за послове органа Општине, општу управу и
заједничке послове;
2. Одељење за буџет и финансије;
3. Одељење за инспекцијске послове;
4. Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине;
5. Одељење за привреду, друштвене делатности и локални
економски развој.
Члан 14.
Одељење за послове органа Општине, општу управу и
заједничке послове обавља послове који се односе на:
- стручне и административно – техничке послове везане за
одржавање седница Скупштине општине, рад Председника
општине и седница Општинског већа и њихових радних тела;
- обраду и чување свих изворних аката о раду органа Општине;
- обављање стручних послове који се односе на представке и
предлоге грађана;
- координацију, припрему и ажурирање информација за потребе
интернет презентације општине;
припрему информација и званичних саопштења органа
Оппштине;
- унапређење организације рада и модернизацију општинске
управе;
- организацију пријемне канцеларије, писарнице, архиве и
доставне службе;
- лична стања грађана и матичарске послове;
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- нормативно-правне послове из своје надлежности,
- пружање правне помоћи грађанима;
- остваривање права и обавеза из радног односа запослених,
именованих и постављених лица;
- контролу над применом прописа о канцеларијском пословању;
- вођење бирачког списка; стручне и административне послове
за спровођење избора и организацију референдума;
- евиденцију радних књижица;
- праћење рада и пружање помоћи месним заједницама;
- унапређење примене информационих технологија; одржавање и
развој рачунарске и комуникационе мреже;
- администрирање базе података;
- коришћење биротехничких и других средстава опреме;
коришћење, одржавање и обезбеђење зграда Општине и
службених просторија:
- обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и
старање се о њиховом одржавању;
- одржавање чистоће пословних просторија;
умножавање
материјала; дактилографске послове;
- организацију рада доставне службе;
- административно – техничке послове набавке материјала,
ситног инвентара и основних средстава.
Одељење за послове органа Општине, општу управу и
заједничке послове обавља и друге послове у складу са Законом,
Статутом Општине и овом Одлуком.
Члан 15.
Ради обављања појединих послова из надлежности Општине
и општинских органа изван седишта Општинске управе, стручне
и административне помоћи месним заједницама, повезивање
месних заједница са органима општине, у саставу Одељења за
послове органа Општине, општу управу и заједничке послове
образује се месна канцеларија Пецка.
Месна кацеларија обавља послове који се односе на: послове
матичара, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења
о којима се води службена евиденција, као и о чињеницама о
којима се не води службена евиденција када је то законом или
другим прописом одређено, вршење послова пријемне
канцеларије за органе општине, вршење административно
техничких и других послова збора грађана и органа месних
заједница, вођење других евиденција када је то предвиђено
законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу,
о обавезницима месног самодоприноса и сл.) пружање стручне
помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос.
Месна канцеларија може обављати и друге послове које јој из
своје надлежности повери општинска управа.
У месној канцеларији се могу обављати одређени послови за
друге органе, организације и установе на основу уговора који
закључује начелник Општинске управе, односно лице које он
овласти, са представницима органа, организација и установа за
које обавља послове.
Члан 16.
Одељење за буџет и финансије обавља послове који се
односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних и
поверених надлежности Општине, послове јавних набавки и
послове локалне пореске администрације.
У оквиру својих надлежности Одељење за буџет и финансије
обавља послове који се односе на:
израду нацрта буџета Општине, уз поштовање система
јединствене буџетске класификације укључујући и програмску;
припрему и доставу корисницима буџета упутстава за
припрему буџета са основним економским смерницама, описом
планиране политике, проценом прихода, примања, расхода и
издатака, обимом средстава који може да садржи предлог
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финансијског плана буџетског корисника, поступком и
динамиком припреме буџета;
припрему нацрта одлука о измени и допуни буџета
(ребаланса);
израду предлога решења о привременом финансирању;
обавештавање буџетских корисника о одобреним
расположивим апропријацијама;
предлагање одлуке о привременој обустави извршења
буџета буџетским корисницима;
разматрање предлога Плана извршења буџета;
доношење одлуке о измени Плана извршења буџета;
разматрање захтева за преузимање обавеза;
доношење решења о одборавању преусмеравања
апропријација;
припремање нацрта решења о одобравању средстава из
текуће и сталне буџетске резерве;
вођење главне књиге трезора и осталих пословних
књига са посебном евиденцијом за сваког директног и
индиректног корисника буџетских средстава;
вођење помоћних књига;
управљање готовином;
примање, завођење и контролу захтева за плаћање и
трансфер средстава и захтева за плате;
израду периодичних извештаја и завршног рачуна
консолидованог рачуна трезора;
припремање и извршавање плаћања;
управљање имовином;
вођење евиденције о основним средствима и пословном
простору;
вршење интерних контролних поступка;
припремање нацрта аката којим се утврђују стопе
изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и
припремање симулација и модела по појединим групама
обвезника на основу предложеног нацрта;
припрему плана набавки за кориснике буџетских
средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са
другим службама;
спровођење поступака јавних набавки по процедури
прописаној законом;
спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу
других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама;
спровођење обједињених набавки за више наручилаца у
складу са законом;
прикупљање и евидентирање података о поступцима
јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама;
састављање извештаја о закљученим уговорима о
јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним
поступцима;
праћење реализације закључених уговора о јавним
набавкама;
пријем, обраду, контролу и унос података из пореских
пријава;
доношење решења о утврђивању обавеза по основу
локалних јавних прихода за које није прописано да их сам
порески обвезник утврђује;
евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском
књиговодству локалне пореске администрације, у складу са
прописима
канцеларијске и теренске пореске контроле законитости
и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују
решењем локалне пореске администрације;
обезбеђење наплате пореске обавезе;
послове редовне и принудне наплате, као и одлагања
плаћања пореског дуга;
подношење захтева за покретање пореског прекршајног
поступка;
достављање извештаја са доказима Пореској полицији,
када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично
дело;
послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама
пореских обвезника;
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вођење поновног поступка по поништеним управним
актима;
пружање правне помоћи надлежним организационим
јединицама Пореске управе и другим организационим
јединицама локалних пореских администрација;
вођење јединственог пореског књиговодства за локалне
јавне приходе;
примену
јединствених
стандарда,
дефиниција,
класификација и номенклатура кодирања података и технику
обраде у складу са јединственим информационим системом за
локалне јавне приходе;
припрему методолошких упутстава за једнообразну
примену прописа из области локалних јавних прихода;
давање бесплатних информација о пореским прописима
из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних
прихода;
издавање уверења и потврда као и извештавање локалне
самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним
приходима.
Одељење за буџет и финансије обавља и друге послове у
складу са Законом, Статутом Општине и овом Одлуком.
Члан 17.
Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се
односе на:
надзор над применом Закона о планирању и изградњи и
других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и
норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и
реконструкцију објеката високоградње, нискоградње и других
објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим
објектима и грађење објеката на прописан начин;
праћење стања, предлагање мера и надзор над применом
закона и подзаконских аката из области заштите животне средине,
поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих
зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са
хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну
средину;
доношење решења и налагање мера у области заштите
животне средине и праћење њиховог спровођења;
праћење стања, предлагања мера и инспекцијски надзор
над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну
делатност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и
грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих
аката;
надзор у области уређивања и одржавања објеката и
јавних површина;
јавну хигијену, јавне зелене површине, функционисање
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода,
снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и
депоновање смећа, сахрањивање, одржавање гробаља, рад
кафилерија;
надзор над вршењем димничарских услуга;
надзор над обављањем делатности пијаца;
надзор над одржавањем чистоће јавних површина,
раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове
комуналне хигијене;
праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор
над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити,
изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева;
надзор над применом општинских одлука којима се
регулише саобраћај;
надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних
возила;
праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор
над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то:
ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза
ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси
превоза;
праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор
над радом установа у области предшколског васпитања и
образовања, основног и средњег образовања;
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извршење решења из делокруга Општинске управе;
вођење потребних евиденција;
сарадњу са другим органима и организацијама ради
међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и
заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу
ефикаснијег обављања послова;
Одељење за инспекцијске послове обавља и друге послове у
складу са Законом, Статутом Општине и овом Одлуком.
Члан 18.
Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине обавља послове који
се односе на:
праћење и унапређење функционисања јавних
комуналних предузећа и комуналних делатности;
реализацију пројеката и иницијатива са циљем
модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања
комуналне инфраструктуре;
израду нацрта општих правних аката, одлука, уговора и
решења који се односе на комуналне делатности;
израду појединачних правних акта у комунално –
стамбеној области;
вршење управног надзора над радом предузећа која
обављају послове из области комуналних делатности;
обављање послова у вези са утврђивањем цена
комуналних производа и услуга;
прописивање услова и начина снабдевања топлотном
енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну
енергију;
израду предлога тарифног система за одређивање цене
топлотне енергије, као и обављање других послова из области
енергетике;
регулисање и управљање саобраћајем на територији
Општине;
управљање површинама за паркирање и регулисања
паркирања;
јавни превоз на територији Општине;
управљање квалитетом у систему јавног транспорта
путника;
надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза;
израду услова за успостављање интегрисаног система
заштите и спасавања;
пружање стручне помоћи, припрему документације,
израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и
спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се
спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство;
израду мера заштите и спасавања у случају непосредне
опасности од елементарних непогода;
предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних
последица од елементарних непогода;
организацију
цивилне
заштите,
успостављање
интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све
превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана;
предузимање мера и праћење реализације мера из планова
одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу
предузимања превентивних мера и процене ризика;
сагледавање последица штета насталих елементарном
непогодом и другим ванредним догађајима;
обављање стручних и административних послова за
потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица
цивилне заштите, припрему планова за одбрану и остваривање
одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на
територији Општине.
вођење управног поступка и доношења решења из
стамбене области;
евидентирање скупштина станара стамбених зграда на
територији Општине и издавање уверења о формирању
скупштине станара и избору председика;
припрему предлога решења, уговора и анекса уговора о
откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом
права закупа и замене станова;

број X

стр. 45

имовинско – правних односа у надлежности Општине;
спроводи
поступак
прибављања
и
отуђења
непокретности у јавној својини Општине, управља имовином
која је у јавној својини и својини Општине, као и непокретности
које користе правни субјекти чији је оснивач Општина.
Одељење за комунално-стамбене послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине такође обавља
послове:
провере испуњености формалних услова за издавање
грађевинске дозволе
издавање дозволе за коришћење објеката - употребне
дозволе;
издавање уверења о старости објеката;
издавање уверења о етажирању објеката;
вођење регистара издатих грађевинских дозвола и
издатих употребних дозвола;
издавање уверења о чињеницама о којима води
евиденцију;
поступка озакоњења објеката;
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини;
утврђивање земљишта за редовну употребу објекта;
доношења решења о конверзији права коришћења у
право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;
утврђивање престанка права својине;
поступка експропријације.

У области заштите животне средине, Одељење за комуналностамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне
средине спроводи:
поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог
стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну
средину,
послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од буке,
издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење,
третман и одлагање инертног и неопасног отпада,
издаје интегрисане дозволе, врши ревизију издатих
интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи,
издаје дозволе за обављање делатности промета и
коришћења нарочито опасних хемикалија;
припрема програме заштите животне средине и локалне
акционе и санационе планове;
сарађује са удружењима и организацијама цивилног
сектора;
спроводи активности за јачање свести о потреби
заштите животне средине;
припрема годишње извештаје и обавештава јавност о
стању животне средине;
води евиденције и доставља податке Агенцији за
заштиту животне средине и министарству;
врши послове заштите и унапређења природних добара
и обавља друге послове везане за заштиту животне средине.
Одељење за комунално-стамбене послови, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине обавља и друге
послове у складу са Законом, Статутом Општине и овом
Одлуком.
Члан 19.
Одељење за привреду, друштвене делатности и локални
економски развој у оквиру своје надлежности обавља послове
који се односе на:
реализацију развојних пројеката од интереса
за
Општину,
израду нормативних и других акта из области локалног
економског развоја
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старање о укупном привредном развоју Општине;
обављање управних и стручних послове у области
привреде;
подстицање и старање о развоју туризма, старих заната,
пољопривреде и осталих привредних грана;
вођење поступка промене намене пољопривредног у
грађевинско земљиште;
израду годишњег програм развоја пољопривреде и
руралног развоја;
израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини;
израду општих и оперативних планова заштите од
елементарних непогода;
информисање
индивидуалних
пољопривредних
произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о
актуелностима везаним за пољопривреду;
утврђивање водопривредних услова на територији
Општине;
издавање
водопривредних
сагласности
и
водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са
законским овлашћењима Општине;
подстицање предузетништва, малих и средњих
предузећа у складу са Законом и одлукама Скупштине општине;
давање информација и пружање техничке помоћи
правним
лицима при реализацији пројеката, државних
субвенција и кредита;
успостављање привредних контаката и старање о
привлачењу нових инвестиција у Општину;
обављање стручних, административно-техничких и
других послова на вођењу, координирању и сервисирању
послова из области економског развоја општине;
представљање могућности и услова за улагање у
општину;
представљање Општине на регионалном, државном и
међународном нивоу у активностима везаним за локални
економски развој;
сарадњу са Националном службом за запошљавање у
реализацији мера активне политике запошљавања;
припремање, управљање и реализација развојних
пројеката и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре;
припремање нацрта одлука из своје надлежности;
припремање нацрта стратегија и програме развоја
Општине
праћење и обезбеђивање услова за функционисање и
развој у области предшколског васпитања и образовања,
основног и средњег образовања, културе, спорта, дечије и
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, јавног здравља
и примарне здравствене заштите;
програме и пројекте за младе, као и управне, планске,
аналитичке и друге стручне послове из ове области;
надзор над радом установа у друштвеним делатностима
којима је оснивач Општина;
предлагање одлука о мрежи установа дечије и социјалне
заштите као и основног и средњег образовања;
доношење програма мера и активности на унапређењу
квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области
ученичког и студентског стандарда;
утврђивање права на ученичке и студентске стипендије
и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине;
вођење управног поступка о праву на додатак на децу,
родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада
ради посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу без родитељског старања, децу
ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица;
одлучивање у првом степену о признавању законом
одређених права борцима, војним инвалидима и породицама
палих бораца;
надзор над радом установа у области предшколског
васпитања и образовања, основног и средњег образовања;
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израду предлога одлуке о буџету Општине у делу који
се односи на област друштвених делатности;.
У оквиру Одељења за привреду, локални економски развој и
друштвене делатности ради Канцеларија за младе, чија се
организација, делокруг и начин рада уређује посебном одлуком
Скупштине општине.
Одељење за привреду, локални економски развој и
друштвене делатности обавља и друге послове у складу са
Законом, Статутом Општине и овом Одлуком.
Члан 20.
Кабинет Председника општине је посебна организациона
јединица која се образује за обављање саветодавних и
протоколарних послова, послова за односе са јавношћу и
административно-техничке послове који су значајни за рад
Председника општине.
Члан 21.
У Кабинету председника, Председник општине може
поставити своје помоћнике чији се број, мандат и област за коју
су задужени утврђује Статутом Општине.
Стручне и техничко-административне послове потребне за
рад помоћника обављају организационе јединице Општинске
управе надлежне за област за коју је помоћник постављен.
РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 22.
Радом Кабинета Председника општине као посебне
организационе јединице руководи шеф кабинета.
Шеф кабинета и запослени у Кабинету заснивају радни однос
на одређено време – док траје дужност Председника општине
који их је поставио.
Шеф кабинета за свој рад одговара Председнику општине.
Члан 23.
Општинском управом руководи начелник Општинске управе.
За свој рад и рад Општинске управе начелник Општинске
управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у
складу са Статутом општине и овом Одлуком.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице
које испуњава услове прописане законом.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на
основу јавног огласа, на мандатни период од пет година, са
могућношћу поновног постављења.
Начелнику може престати мандат пре истека времена на које
је постављен из разлога и на начин прописан законом.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га
замењује у случају његове одсутности и спречености за обавља
своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти
начин и под условима као начелник.
Члан 24.
Начелник Општинске управе може поднети оставку.
Начелник који је разрешен дужности или је поднео оставку
обавља дужност начелника до постављења новог начелника.
Члан 25.
Начелник Општинске управе: представља Општинску
управу, усклађује рад Општинске управе и обезбеђује
функционисање управе као целине, доноси Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
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Општинској управи уз претходну сагласност Општинског већа,
распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица,
решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у
Општинској управи у складу са законом, доноси одлуку о
распореду, почетку и завршетку радног времена у Општинској
управи, подноси извештај о раду Општинске управе надлежним
органима, решава сукобе надлежности између организационих
јединица Општинске управе, закључује уговоре о вршењу
повремених или привремених послова и друге уговоре који су у
вези са обављањем послова из делокруга Општинске управе,
врши и друге послове који су му Законом, Статутом и другим
актима Општине стављени у надлежност.
Члан 26.
Радом организационих јединица Општинске управе руководе
шефови организационих јединица
Члан 27.
Руководиоци
организационих
јединица
организују,
усмеравају и обезбеђују законит рад организационих јединица
којима руководе, обављају најсложеније послове у оквиру
организационе јединице, распоређују послове на поједине
извршиоце, пружају потребну помоћ извршиоцима послова и
одговарају за благовремено, законито и правилно обављање
послова у организационој јединици којом руководе.
Руководиоци организационих јединица у извршавању
послова из става 1. овог члана дужни су да се придржавају
налога и упутстава начелника Општинске управе коме су лично
одговорни за свој рад и рад организационе јединице којом
руководе.
Члан 28.
Руководиоце организационих јединица распоређује начелник
Општинске управе из реда запослених у Општинској управи.
Члан 29.
За руководиоце унутрашњих организационих јединица могу
бити распоређена лица са високом стручном спремом и радним
искуством од најмање 5 (пет ) година у струци и положеним
стручним испитом за рад у органима државне управе.
Члан 30.
Постављена лица остварују права и обавезе из радног односа
као запослени у Општинској управи на основу Закона и аката
донетих на основу закона.
Члан 31.
Начелник Општинске управе и руководиоци организационих
јединица Општинске управе не могу вршити никакву јавну и
другу дужност која је неспојива са њиховим положајем и
овлашћењима.
Запослени у Општинској управи не могу радити у другом
органу државне и локалне самоуправе, другој организацији
односно код другог послодавца, нити обављати делатност
самостално личним радом.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА
Члан 32.
Послови Општинске управе извршавају се на основу плана
рада Општинске управе.
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План рада Општинске управе доноси начелник Општинске
управе на предлог руководилаца организационих јединица ,у
складу са планираним активностима органа Општине.
План рада доноси се до краја децембра текуће године за
наредну годину.
Члан 33.
За извршавање најсложенијих послова који захтевају рад
радника различитих профила стручности из две или више
организационих јединица, начелник Општинске управе може
образовати сталне или повремене комисије, радне групе или
друге облике заједничког рада.
Начелник Општинске управе одређује састав комисије, радне
групе или другог облика заједничког рада, начин рада и
динамику извршења послова.
Члан 34.
Ради праћења рада организационих јединица и остваривања
координације у њиховом раду , начелник Општинске управе
може сазвати колегијум у чијем раду су обавезни да учествују
сви руководиоци оргнизационих јединица.
ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ
Члан 35.
Однос Општинске управе према Председнику општине,
Скупштини општине и Општинском већу заснива се на правима
и дужностим утврђеним законом, Статутом општине и
пословником Општинског већа.
Општинска управа је обавезна да Председника општине,
Скупштину општине и Општинско веће обавештава о вршењу
послова из свог делокруга, даје обавештења, објашњења и
податке који су неопходни за њихов рад.
Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди
да поједина акта нису у складу са Законом, Статутом општине
или одлуком Скупштине општине, Општинско веће може да их
укине или поништи, уз налагање да се донесе нови акт у складу
са Законом, Статутом или одлуком Скупштине општине.
У колико Општинска управа не поступи по налогу
Општинског већа и не донесе нови акт, може се покренути
питање одговорности радника који је непосредно радио на
доношењу акта или одговарајућих руководећих радника.
Члан 36.
У вршењу права надзора над радом Општинске управе,
Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће
могу да предузму одговарајуће организационе и друге мере
утврђене законом и Статутом ради обезбеђења ефикасног
извршавања задатака и послова Општинске управе.
ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА
ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА
Члан 37.
Општинска управа је дужна да организује вршење
одговарајућих послова и задатака из свог делокруга на начин
којим се грађанима омогућава да што лакше и у што краћем року
остварују своја права и извршавају обавезе, као и да им пружа
помоћ у остваривању и заштити тих права и обавеза.
Члан 38.
Општинска управа је дужна да разматра представке,
притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по њима и о
томе обавештава грађане.
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Члан 39.
Грађанин који се уредно одазове позиву Општинске
управе, а службена радња ради које је позван није обављена без
његове кривице, има право на накнаду трошкова које је услед
тога имао.
Грађанин који у време одређено за рад са странкама
није, кривицом службеног лица, обавио посао у току тог радног
дана, ради којег је дошао и без позива, има право на накнаду
трошкова.
Члан 40.
О захтеву грађанина, као и о висини накнаде трошкова,
одлучује начелник Општинске управе сходно одредбама којима
се уређује накнада трошкова сведоцима у управном поступку.
Накнада из ст. 1. овог члана исплаћује се на терет
средстава за финансирање послова Општинске управе.
Ако службена радња није обављена услед пропуста
службеног лица, том лицу се, у висини исплаћене накнаде
трошкова, умањује зарада приликом прве наредне исплате.
Члан 41.
Одредбе ове одлуке о односима Општинске управе
према грађанима примењују се на односе према предузећима,
установама и другим организацијама када се одлучује о њиховим
правима, обавезама и правним интересима на основу закона и
прописа Општине.

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 42.
Међусобни
односи
организационих
јединица
Општинске управе заснивају се на правима и дужностим
утврђеним Законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Члан 43.
Организационе јединице Општинске управе дужне су
да међусобно сарађују када то захтева природа послова и да
размењују податке и обавештења неопходна за рад.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 44.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем
информација средствима јавног информисања, издавањем
службених саопштења и обезбеђивањем услова за несметано
обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и
о свим подацима који су вези са организацијом, делокругом рада,
распоредом радног времена и слично.
Члан 45.
Информације о раду Општинске управе средствима
јавног информисања даје начелник Општинске управе или
запослени којег он овласти.
Општинска
управа
може
ускратити
давање
информација ако њихова садржина представља државну, војну,
службену или пословну тајну.
О ускраћивању информација или других података и
чињеница одлучује начелник Општинске управе.
ПРАВНИ АКТИ
Члан 46.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства,
решења и закључке.
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Општинска управа може издавати инструкције, стручна
упутства и давати објашњења.
Члан 47.
Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других
аката ради њиховог извршавања.
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и
других прописа, 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 прописа.
Решењем се одлучује о појединачним стварима у складу са
одлукама и другим прописима.
Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о
начину рада и поступању Општинске управе као и других
организација када врше поверене послове Општинске управе,
којима се обезбеђује успешно извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила за стручно организовање
Општинске управе и за стручан рад запослених у Општинској
управи и другим организацијама које врше поверене послове.
Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену
појединих одредби одлука и других прописа.
Члан 48.
Решења, правилнике, наредбе и упутства доноси начелник
Општинске управе, осим ако одлуком или другим прописима
није другачије одређено.
СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 49.
Општинско веће решава сукоб надлежности
између
Општинске управе и других предузећа, организација и установа
када на основу одлуке Скупштине општине одлучују о
појединим правима грађана, правних лица или других странака.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности
између организационих јединица Општинске управе.
ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 50.
По жалбама на првостепена решења Општинске управе из
оквира права и дужности Општине решава Општинско веће,
уколико законом и другим прописом није другачије одређено.
По жалби против првостепеног решења друге организације
када у вршењу управних овлашћења одлучују о појединачним
правима и обавезама из оквира права и дужности Општине,
решава Општинско веће, уколико законом и другим прописима
није другачије одређено.
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ УПРАВНИХ ПОСЛОВА
Члан 51.
Послове Општинске управе који се односе на остваривање
права, обавеза и интереса физичких и правних лица могу
обављати лица која имају прописану стручну спрему, положен
стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће
радно искуство, у складу са законом и другим прописом.
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Члан 52.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско
веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава
начелник Општинске управе.
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 53.
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
примењује се на Општинску управу и на друге организације
када врше јавна овлашћења.
РАДНИ ОДНОСИ
1. ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Члан 54.
Пријем у радни однос у Општинску управу обавља се у
складу са законом.
Члан 55.
У радни однос у Општинској управи може бити примљено
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 Општинску управу лице се прима на основу:
- акта о постављењу
- коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између
пријављених кандидата
- споразума о преузимању запосленог из другог органа у складу
са законом
- акта начелника општинске управе о заснивању радног односа
на одређено време
Члан 56.
О правима, обавезама и одговорностима запослених лица у
Општинској управи одлучује начелник Општинске управе.
Члан 57.
У Општинској управи могу се ради оспособљавања за
вршење одређених послова кроз практичан рад примати
приправници. Актом о систематизацији радних места утврђује се
број приправника.
Приправници се могу примати у својству запослених на
одређено време и у својству волонтера на одређено време.
2. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
Члан 58.
Запослени у Општинској управи распоређују се на одређене
послове у складу са актом о систематизацији радних места.
Решење о распоређивању запослених доноси начелник
Општинске управе.
3. ЗВАЊА И ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 59.
Запослени у Општинској управи стичу звања под условима
утврђеним законом.
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Звања изражавају стручна својства запосленог и његову
оспособљеност за вршење послова одређеног степена
сложености у Општинској управи.
Запослени у Општинској управи који раде на пословима у
вези са остваривањем права и дужностима грађана могу
обављати послове из делокруга Општинске управе ако имају
прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у
органима управе и одговарајуће радно искуство, ако је то
одређено посебним прописом.
Члан 60.
Утврђивање зарада и других примања запослених лица у
Општинској управи врши се у складу са законом.
Члан 61.
О звањима запослених и коефицијентима за утврђивање
плана одлучује начелник Општинске управе на основу акта о
систематизацији.
4. ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 62.
Запослена и постављена лица у Општинској управи за свој
рад одговарају дисциплински и материјално на начин и по
поступку утврђеним законом, колективним уговором и
општинским актима везаним за дисциплинску и материјалну
одговорност.
5. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 63.
Радни однос запослених у Општинској управи престаје под
условима и на начин утврђен законима и актима донетим на
основу закона.
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Члан 64.
Средства за финансирање Општинске управе обезбеђују се у
буџету Општине, односно у буџету Републике за обављање
законом поверених послова и посебно се евидентирају у буџету
Општине.
Члан 65.
Средства за финансирање послова Општинске управе чине:
средства за исплату зарада запослених, изабраних,
именованих и постављених лица;
- средства за материјалне трошкове;
- средства за посебне намене;
- средства за набавку и одржавање опреме и
- средства за регресирање годишњих одмора, топлог оброка
и друге посебне накнаде и солидарне помоћи, све у складу са
републичким и општинским прописима.
Члан 66.
Општинска управа може остварити приходе својом
делатношћу, када то не утиче на редовно обављање послова из
њеног делокруга.
Приходи остварени обављањем делатности из ст.1. овог
члана представљају приходе Општинске управе и могу се
користити за унапређење и модернизацију рада Општинске
управе.
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Члан 67.
Средства за исплату зарада запослених, изабраних,
именованих и постављених лица, обезбеђују се за :
- зараде и накнаде запослених,
- зараде изабраних, именованих и постављених лица,
- накнаде за нераспоређена лица за чијим је радом престала
потреба.
Члан 68.
Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за:
- набавку потрошног материјала, ситног инвентара, огрева,
осветљења,
закупа,
одржавања пословних просторија,
телекомуникационих и поштанских услуга,
- набавку стручних публикација, литературе и штампања
материјала,
- осигурање и одржавање средстава и опреме,
- путне и друге трошкове потребне за обављање послова
Општинске управе.
Члан 69.
Средства за посебне намене обезбеђују се за :
- одређене потребе Општинске управе у вези са пословима
које врши (накнаде сведоцима, трошкови поступка и др.)
- стручно оспособљавање и усавршавање запослених,
- исплате по основу Посебног колективног уговора за
државне органе,
- модернизацију рада и остале потребе.
Члан 70.
За законито коришћење средстава из чл. 66. и 67. ове Одлуке
којима располаже Општинска управа одговоран је начелник
Општинске управе или лице које он овласти.
Наредбодавац за исплату средстава из претходног става је
начелник Општинске управе или лице које он овласти.
Члан 71.
Распоред средстава неопходних за рад Општинске управе
утврђује се финансијским планом, који доноси начелник
Општинске управе на предлог Одељења за буџет, привреду и
јавне службе.
ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА
Члан 72.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи, на предлог начелника
Општинске управе, доноси Општинско веће.
Члан 73.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места обавезно садржи:
- укупан број запослених са називом и описом послова сваког
радног места или групе радних места и потребан број
извршилаца,
- услове за обављање послова сваког радног места или групе
радних места и
- радна места на која се могу примати приправници.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
По доношењу правилника из ст.1 овог члана, начелник
Општинске управе ће у року утврђеном законом донети решења
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о распоређивању службеника и закључити уговоре о раду са
намештеницима у Општинској управи.
Члан 75.
Запослени у Општинској управи који остану нераспоређени
остварују права и обавезе у складу са Законом и другим
прописима.
Члан 76.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука
о организацији Општинске управе општине Осечина
(''Општински службени гласник'' бр.9/08 и 3/09).
Члан 77.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Општинском службеном гласнику.
Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-2/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама
(''Службени гласник РС'', бр.20/09 и 145/14) и члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'',
бр.129/07 и 83/2014-др.закон), Скупштина општине Осечина, по
прибављеном мишљењу Министарства државне управе и
локалне самоуправе Републике Србије, број 20-00-693/2016-26 од
15.12.2016.године, на седници одржаној дана 26.12.2016.године,
донела је
ОДЛУКУ
о матичним подручјима на територији општине Осечина
1.
Овом одлуком одређује се матично подручје за које се
воде матичне књиге на територији општине Осечина и седиште
матичног подручја.
2.
Матично подручје за које се воде матичне књиге на
територији општине Осечина је:
1)
матично подручје Осечина, које чине насељена места :
Бастав, Белотић, Братачић, Горње Црниљево, Гуњаци,
Драгијевица, Драгодол, Комирић, Коњуша, Лопатањ, Осечина
(варошица), Осечина (село), Остружањ, Пецка, Плужац, Сирдија,
Туђин, Царина, Коњиц и Скадар.
3.
1)

Седиште матичног подрућја из тачке 2. ове одлуке је :
Седиште матичног подручја Осечина је у Осечини.

4.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине
Осечина, бр. 060-48/2009 од 25.12.2009. године (''Општински
службени гласник'' бр. 13/2009).
5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику Републике Србије'', а почеће да се
примењује од 1. јануара 2017. године.
Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-3/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014),
члана 6., 7., 11., 15., 15 а., 15 б., и 15 в., Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011,
93/2012, 99/2013, 125/2014 и 95/2015) и члана 12. 38. и 116.
Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр.
7/08 и 6/15), Скупштина општине Осечина на седници одржаној
дана 26.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за
коришћење права, предмета и услуга на територији општине
Осечина, утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и
начин плаћања комуналне таксе.
Члан 2.
Комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне самоуправе
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере);
3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина;
4. коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих
уметничких заната и домаће радиности;
5. држање средстава за игру („забавне игре“);
6. коришћење простора за паркирање друмских, моторних
и прикључних возила на уређеним и обележеним местима;
7. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова;
8. коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге објекте привременог коришћења.

Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и
услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне
таксе.
Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета
и услуга од стране државних органа и организација, органа и
организација територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе, као и од стране субјеката према којима општина
Осечина врши права оснивача.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права,
предмета или услуге за чије је коришћење прописано плаћање
комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета
или услуга.
Обвезници комуналне таксе су дужни да пре почетка
коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе поднесу пријаву ради
утврђивања комуналне таксе, уколико овом одлуком за поједина
права, предмете или услуге нису прописани посебни рокови.
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Обвезници комуналне таксе су дужни да пријаве сваки
престанак коришћења права, предмета или услуга (у даљем
тексту: Одјаву) у року од 3 дана од дана престанка коришћења
права, предмета или услуге за чије је коришћење утврђена
комуналне таксе.
Пријаве и одјаве из става 3. и 4. овог члана се подносе
Општинској управи Осечина осим ако је овом одлуком
прописана надлежност другог органа за утврђивање и наплату
комуналне таксе.
Члан 5.
На територији општине Осечина комунална такса плаћа се у
различитој висини зависно од врсте делатности, површине и
техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног
лица у смислу Закона којим се уређује рачуноводство, висине
годишњег прихода и по деловима територије, односно у зонама у
којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се
плаћају таксе.
Члан 6.
Комунална такса из члана 2. тачка 1. ове Одлуке, утврђује се
и плаћа по зонама:
1. Прва зона обухвата подручје насељеног места Осечина и
Пецка,
2. Друга зона обухвата подручје насељених места на
територији општине Осечина, ван насељених места Осечина и
Пецка.
Члан 7.
Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и годишњем
износу што ће се дефинисати у тарифним бројевима таксене
тарифе, која је саставни део ове Одлуке.
Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за
игру – „забавне игре“ дужни су да поднесу пореску пријаву за
утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе
Општинској управи Осечина, најкасније до 30. марта у години за
коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе.
Члан 8.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на
одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода утврђене прописима
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распореду средстава са тих рачуна.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона о
пореском поступку и пореској администрацији и других важећих
закона.
У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком
примењују се одредбе Закона о финансирању локалне
самоуправе.
Члан 10.
Висина комуналних такси утврђена овом Одлуком може се
изменити једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета
општине за наредну годину.
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Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом Одлуком,
може се изменити и у случају доношења, односно измене Закона
или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице
локалне самоуправе.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке представља таксена тарифа
утврђена за поједина права, предмете и услуге.

Члан 12.
Новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казниће се за
прекршај правно лице које користи права предмете или услуге за
чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе ако у
роковима прописаним овом одлуком (члан 4.) не поднесе пријаву
или одјаву за утврђивање односно престанак обавезе плаћања
комуналне таксе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице
у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 до 30.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник
новчаном казном у износу од 50.000 до 300.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице
новчаном казном у износу од 5.000 до 20.000 динара
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7. За постављање рингишпила – дневно............................1.000,00
8. За заузимање јавних површина ради лагеровања грађевинског
и другог материјала, по 1 м2 – дневно ............................. 30,00
9. За постављање киоска и других привремених и монтажних
објеката површине до 10 м2 – годишње .................... 5.000,00
10. За постављање киоска и других привремених и
монтажних објеката површине преко 10 м2 – годишње
......................................................................................... 6.500,00
11. За постављање рекламних паноа, укључујући и истицање
фирме ван пословног објекта, огласних табли и натписа и
слично, по 1 м2 – годишње
- државни путеви I и II реда ............................... 1.000,00
- уз општинске путеве и улице ............................. 500,00
12. За заузимање јавних површина за постављање и коришћење
гаража, по 1 м2 – годишње .................................................1.200,00
13. За коришћење простора за паркирање на уређеним и
обележеним местима за паркирање, по 1 сату
- за путничке аутомобиле ....................................................... 20,00
14. За коришћење простора за паркирање на уређеним и
обележеним местима за паркирање, по дану ..................90,00
15. За коришћење простора за паркирање на уређеним и
обележеним местима за паркирање, за станаре уз објекат у
власништву, месечно .......................................................300,00
16. За коришћење простора за паркирање на уређеним и
обележеним местима за паркирање-резервисано паркинг
место за правна лица према Решењу саобраћајног
инспектора, месечно ................................................... 2.000,00
17. Посебна такса за неизмирене обавезе паркирања ....... 500,00
18. За коришћење јавних површина у друге пословне сврхе, по
1 м2 – дневно .............................................................................30,00
НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју утврђује и
наплаћује општинска управа приликом издавања одобрења за
заузимање јавне површине.

Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлука престаје да важи Одлука о
локалним комуналним таксама („Општински службени гласник“
11/2013).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
општинском „Службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-4/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
ТАРИФА
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
У РСД
1. Коришћење простора испред угоститељских објеката
(постављање столова са пратећим садржајима: итисони,
жардињере, ограда, шанк) - по 1 м2 за период од 15. марта
до 15. октобра текуће године ..................... ............... 1.200,00
2. Коришћење простора за отворене и покретне тезге и витрине
за продају и излагање робе – по 1 м2, годишње ........1.200,00
3. Коришћење простора за уређаје за сладолед и остале мале
покретне апарате – по 1 м2, годишње .........................1.000,00
4. За заузимање јавних површина на вашарима ради продаје
робе или пружања услуга грађанима , по 1 м2 заузете
површине - дневно .......................................................... 200,00
5. За заузимање јавних површина у време пијачних дана
ради продаје робе или пружања услуга грађанима, по 1 м 2
заузете површине – дневно ............................................ 100,00
- месечно ........................................... 300,00
- годишње ....................................... 3.000,00
6. За постављање луна паркова – дневно ...................... 1.400,00

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
Предузетници и правна лица која су према Закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају делатност:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производња цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреда; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход
до 50.000.000 динара не плаћају локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту
фирмарина).
За истакнуту фирму или назив на пословном објекту плаћа се
такса у годишњем износу у првој зони, и то:
1. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица, а која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и
правних лица која обављају делатност: банкарства; осигурања
имовине и лица; производња и трговина нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производња цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреда; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека) - 23.500,00 дин.
2. Земљорадничке задруге које у свом саставу немају
хладњаче, које су према Закону којим се уређује рачуноводство
разврстане у мала правна лица, а имају годишњи приход преко
50.000.000 динара - 15.000,00 дин.
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3. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у средња правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају делатност:
банкарства; осигурања имовине и лица; производња и трговина
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производња цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреда; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека) - 80.000,00 дин.
4. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају делатност:
банкарства; осигурања имовине и лица; производња и трговина
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производња цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреда; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека) - 120.000,00 дин.
5. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, средња, мала правна лица,
предузетници и њихове пословне јединице, а обављају
делатности:
-поштанских услуга .......................................... 200.000,00 дин.
-мобилних и телефонских услуга .....................200.000,00 дин.
- електропривреде ............................................. 200.000,00 дин.
-осигурања имовине и лица ................... 200.000,00 дин.
- производње и трговине на велико дуванским производима
и производње цемента ................................... 200.000,00 дин.
- казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга, ноћних барова и дискотека ....160.000,00 дин.
6. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, мала и средња правна лица
и њихове пословне јединице, а обављају делатност
банкарства - 240.000,00 дин.
7. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика и средња правна лица и
њихове пословне јединице, а обављају делатност производње и
трговине нафтом и дериватима нафте - 240.000,00 дин.
8. Правна лица која су према Закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица и њихове пословне
јединице, а обављају делатност производње и трговине нафтом и
дериватима нафтом
- 130.000,00 дин.
9. Предузетници који имају приход преко 50.000.000 динара а
чија је делатност:
- производња и промет нафте и деривата нафте
..................................................................................... 130.000,00 дин.
- мењачки послови ............................................... 20.000,00 дин.
- лекарска ординација .......................................... 20.000,00 дин.
- адвокати .............................................................. 20.000,00 дин.
- стоматолошке ординације ................................ 20.000,00 дин.
- производња и прерада пластичних маса ..........20.000,00 дин.
- обрада камена .................................................... 20.000,00 дин.
- обрада метала .................................................... 20.000,00 дин.
- грађевинарство ................................................... 20.000,00 дин.
- геодетске услуге ................................................ 20.000,00 дин.
- апотеке ................................................................ 17.500,00 дин.
- трговина ................................................................9.500,00 дин.
- угоститељство ................................................... 9.500,00 дин.
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- производно занатство ....................................... 9.500,00 дин.
- услужно занатство ............................................... 9.500,00 дин.
- пројектни бирои ................................................ 9.500,00 дин.
- књиговодствене агенције ................................. 9.500,00 дин.
- превоз путника и робе ...................................... 9.500,00 дин.
10. Предузетници који имају приход преко 50.000.000
dинара а који обављају остале делатности које нису наведенe у
тачки 9. овог Тарифног броја - 9.500,00 дин.
11. Пословне јединице правних лица који су разврстани
према Закону којим се уређује рачуноводство, а који немају
седиште на територији општине Осечина и нису набројани у
тачкама 5, 6, 7 и 8. - 25.000,00 дин.
12. Пословне јединице предузетника који немају седиште
на територији општине Осечина нису набројани у тачкама 5, 6, 7
и 8 - 9.500,00 дин.
13. Правна лица и предузетници који се баве откупом
пољопривредних производа, шумског дрвета, шумских плодова
и секундарних сировина на откупном месту - 5.000,00
Под истакнутом фирмом, у смислу овог Тарифног броја
подразумева се свако обележје или натпис који означава да
обвезник обавља делатност на коју је по Закону дужан да
истакне фирму, без обзира да ли се обележје или натпис налази
са улице, у ходнику, дворишту, на степеништу, на улазним
вратима или на било ком другом месту зграде у којој се налази
пословни простор обвезника.
Такса на фирму умањује се правним лицима и
предузетницима за истакнуту фирму на објектима у другој зони
за 20 %.
Ако правно лице или предузетник поседује више од једног
пословног објекта на територији општине Осечина за сваку
следећу истакнуту фирму на пословном објекту плаћа таксу у
износу од 20% од прописане му таксе овом тарифом.
Максимално задужење обвезника не може бити веће од
највећег износа предвиђеног Законом о финансирању локалне
самоуправе.
Предузетник који привремено одјави обављање делатности, у
складу са Законом, за тај период мирује обавеза плаћања таксе на
фирму, с тим да за време трајања привремене одјаве фирма није
истакнута.
Висину таксе за сваког обвезника утврђује решењем
Општинска управа Осечина.
Обвезници који имају својство правног лица дужни су
локалну комуналну таксу утврђену решењем Општинске управе
Осечина измирити у четири рате, и то: прву до 15 фебруара,
другу до 15 маја, трећу до 15 августа и четврту до 15 новембра
текуће године.
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укуључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине,
бандер и сл.) на годишњем нивоу за правна лица и предузетнике
не може бити већа од 20% одговарајућих износа утврђених у
овом тарифном броју.
Предузетници, комуналну таксу по овом тарифном броју
плаћају месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15
у месецу за претходни месец.
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Предузетници и правна лица ослобађају се плаћања таксе за
годину у којој су основана.
ТАРИФНИ БРОЈ 3.
Такса за држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина плаћа се годишње
приликом регистрације возила и то:
1.

ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

- за камионе до 2 тоне носивости
- за камионе од 2 до 5 т носивости
- за камионе од 5 до 12 т носивости
- за камионе преко 12 т носивости

У РСД
1.500,00
2.000,00
3.500,00
5.000,00

2. ЗА ТЕРЕТНЕ И РАДНЕ ПРИКОЛИЦЕ (за путн.
аутомобиле)
500,00
3. ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА:
- до 1150 цм 3
- преко 1150 цм3 до 1300 цм3
- преко 1300 цм3 до 1600 цм3
- преко 1600 цм3 до 2000 цм3
- преко 2000 цм3 до 3000 цм3
- преко 3000 цм3

500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00

4. ЗА МОТОЦИКЛЕ
- до 125 цм3
- преко 125 цм3 до 250 цм3
- преко 250 цм3 до 500 цм3
- преко 500 цм3 до 1200 цм3
- преко 1200 цм3

400,00
600,00
1.000,00
1.200,00
1.500,00

5. ЗА АУТОБУСЕ И КОМБИ БУСЕВЕ:
- по регистрованом седишту

50,00

6. ЗА
ПРИКЉУЧНА
ВОЗИЛА:
теретне
приколице,
полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:
- 1 тона носивости
- од 1 т до 5 т носивости
- од 5 т до 10 т носивости
- од 10 т до 12 т носивости
- преко 12 т носивости

400,00
700,00
950,00
1.300,00
2.000,00

7. ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (ТЕГЉАЧЕ):
- чија је снага мотора до 66 киловата
1.500,00
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
2.000,00
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
2.500,00
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
3.000,00
- чија је снага мотора преко 177 киловата
4.000,00
8. ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ,
РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА ЗА
ПРЕВОЗ ПЧЕЛА
1.000,00
- Локална комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила не плаћа се за путничка возила ратних

број X

стр. 54

војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних
инвалида рата, особа са инвалидитетом са 30 и више процената
телесног оштећења, или особа код којих постоји оштећење које
има за последицу неспособност доњих екстремитета од 40 и
више процената, ако возило служи за њихов превоз.
- Локална комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила не плаћа се за друмска моторна возила за
вршење комуналних делатности (трактор за смеће, камион за
изношење смећа, цистерне за прање улица), ватрогасна возила
МУП-а и војске РС.“
- Локалну комуналну таксу по новом тарифном броју
наплаћује надлежни орган МУП-а при регистровању возила.
ТАРИФНИ БРОЈ 4.
За извођење грађевинских радова према врсти радова односно
објектима плаћа се комунална такса У РСД и то:
1.
За радове на подземним и надземним објектима који
изискују раскопавање улица и тротоара и других јавних
површина у периоду од 01. априла до 30. септембра, по 1 м2
................................................................................................... 600,00
2.
За радове на подземним и надземним објектима који
изискују раскопавање улица и тротоара и других јавних
површина у периоду од 01. октобра до 31. марта, по 1 м2... 950,00
НАПОМЕНА: Таксу из овог Тарифног броја плаћа
инвеститор пре добијања одобрења за градњу. Орган управе
надлежан за издавање одобрења за изградњу грађевинских
објеката као и за раскопавање јавних површина може да изда
дозволу ако подносилац захтева донесе доказ о плаћеној такси за
време које означи за почетак и завршетак радова.
Уколико таксени обвезник прекорачи дозвољени рок за
заузимање и раскопавање јавних површина комунална такса се за
сваки дан продуженог заузимања односно ископавања увећава за
20% уколико продужено заузимање односно раскопавање не
траје дуже од 15 дана, а за сваки дан продуженог заузимања
односно раскопавања по истеку 15 дана комунална такса се
увећава за 50%.
ТАРИФНИ БРОЈ 5.
У РСД
За држање средстава за игру плаћа се комунална такса
годишње и то:
1. За држање томболе ..................................................8.500,00
2. Билијар......................................................................3.500,00
3. Флипери и видео игре
- флипери........................................................................1.250,00
- видео игре.....................................................................3.500,00
4. Покер апарати, по апарату ....................................12.000,00
5. Стони фудбал ............................................................1.250,00
6. Аутомат игара на срећу, по апарату .......................7.000,00
7. Апарати за забавне игре ..........................................1.250,00
8. Остало .......................................................................1.250,00
НАПОМЕНА:
1. Грађани који држе средства за игру подложни су такси по
овом тарифном броју и дужни су, пре почетка коришћења
средстава за игру, пријавити сва средства за игру Општинској
управи Осечина, ради утврђивања комуналне таксе, а таксу су
дужни уплатити у року од 3 дана од дана пријема решења о
утврђивању таксе.
2. Сваки престанак коришћења средстава за игру мора се
пријавити у року од 3 дана Општинској управи Осечина.
На основу члана 2. став 3. тачка 7., члана 3. став 1. тачка 7. и
члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“ бр. 88/2011) и члана 12., 38. и 116. Статута општине
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Осечина ("Општински службени гласник", бр. 7/2008 и 6/2015),
Скупштина општине Осечина (Општински сл. гласник 7/2008 и
6/2015), на седници одржаној дана 26.12.2016. године, донела је
ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин организовања
послова у обављању комуналних делатности уређења,
одржавања, управљања и коришћења јавних паркиралишта на
територији општине Осечина, услови за издавање паркинг карата
за особе са инвалидитетом, резервисаних и повлашћених паркинг
карата, утврђују мере забране, одређују услови за обављање
премештања возила, наплата паркирања као и уклањање и
одвожење до места чувања возила паркираних супротно
прописима о безбедности саобраћаја и овој Одлуци.
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Члан 6.
Јавна
паркиралишта
обележавају
се
саобраћајном
сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто
обавештење које обавезно садржи: зоне, начин паркирања и
наплате,
временско
ограничење
коришћења
јавног
паркиралишта, телефонски број оператера и категорију моторних
возила која се могу паркирати.
Члан 7.
О уређењу, опремању, одржавању, обележавању и
организацији коришћења јавних паркиралишта стара се вршилац
комуналне делатности.
Вршилац комуналне делатности је дужан да се стара да јавна
паркиралишта буду уредна и чиста и да у зимском периоду
уклања снег и лед са истих, како би се омогућило њихово
несметано и безбедно коришћење.
II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 2.
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, јесу
површине одређене за паркирање моторних возила.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Јавним паркиралиштима, у смислу одредби ове Одлуке, не
сматрају се посебни простори за паркирање моторних возила
који припадају одређеном објекту (пословни или стембени
објекти), као и простори одређени за паркирање одређених врста
возила (такси стајалишта, аутобуска стајалишта).
Члан 3.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или
површине између коловоза и тротоара и друге површине посебно
обележене за паркирање моторних возила, који се састоји од
једног или више паркинг места.
Општа паркиралишта одређује организациона јединица
општинске управе надлежна за послове саобраћаја (у даљем
тексту: надлежни орган).
Паркирање возила на тротоару може се дозволити на месту
које је од пешачког прелаза, угла улице, односно ивичне линије
уколико на улици не постоји обележен пешачки прелаз, удаљено
више од 5 m, под условом да паркирана возила не заузимају
површину намењену пешачкој комуникацији ширине најмање
1,20 метара.
Паркинг место је простор намењен за паркирање моторних
возила које је видно обележено белом линијом дебљине најмање
10 cm у складу са стандардом СРПС У С4.231.
Паркинг места која су одлуком надлежног органа
резервисана за одређене кориснике обележавају се линијом жуте
боје дебљине најмање 10 cm.
Члан 4.
Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и
изграђени за паркирање моторних возила, са дефинисаним
улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила
и пешаке искључиво у функцији паркирања.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта
врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем
објекта за наплату.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог
карактера.
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са
одговарајућим урбанистичким актом.
Члан 5.
Комуналну делатност из члана 1. ове Одлуке обавља ЈКП
Осечина из Осечине или друго правно лице коме Скупштина
општине Осечина повери вршење тих послова (у даљем тексту:
вршилац комуналне делатности).
Вршилац комуналне делатности је обавезан да за поверену
комуналну делатност организује посебну књиговодствену
евиденцију.

Члан 8.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних
возила, правних, физичких лица и предузетника ( у даљем
тексту: корисник).
Корисником паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке,
сматра се возач, односно власник возила ако возач није
идентификован.
Паркирањем возила на паркинг месту корисник прихвата
прописане услове за коришћења услуга јавног паркиралишта.
Вршилац комуналне делатности нема обавезу чувања возила
и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила.
Члан 9.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на јавном
паркиралишту, у зависности од капацитета паркиралишта,
одреди паркинг места за возила особа са инвалидитетом.
Особа са инвалидитетом и члан заједничког домаћинства
особе са инвалидитетом услугу паркирања на паркинг местима
из става 1. овог члана могу користити бесплатно и временски
неограничено на јавним паркиралиштима општине Осечина, а на
територији других локалних самоуправа сходно прописима тих
локалних самоуправа.
Члан 10.
Право коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом
признаје се лицима са оштећеним екстремитетима битним за
управљање возилом, лицима оболелим од дистрофије,
параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, лицима која
за кретање користе инвалидска колица, корисницима инвалидске
пензије, лицима којима је вид оштећен најмање 90 %, ратним и
мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата
од I-IV групе инвалидности и лицима на дијализи.
Надлежни орган решењем, по захтеву лица из става 1. овог
члана, а на основу налаза одговарајућег здравственог органа и
друге документације утврђује испуњеност услова за коришћење
права на паркинг место особе са инвалидитетом.
Уз захтев из става 2. овог члана за признавање права
потребно је приложити:
1.
решење надлежног здравственог органа о врсти
болести и степену инвалидитета или решење о признавању права
на инвалидску пензију;
2.
саобраћајну дозволу за возило за које се подноси захтев
за издавање налепнице;
3.
фотокопију личне карте подносиоца захтева;
4.
извод из МКР за чланове заједничког домаћинства
кориснике возила за које се подноси захтев за издавање
налепнице и
5.
другу документацију потребну за утврђивање битних
чињеница за признавање права.
Чланом заједничког домаћинства у смислу става 2. овог
члана, сматрају се брачни друг, деца, родитељи, усвојеник,
усвојилац и старалац подносиоца захтева.
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По правоснажности решења из става 2. овог члана надлежни
орган Удружењу јавних паркиралишта Србије подноси захтев за
издавање налепница за означавање возила особе са
инвалидитетом – инвалидска паркинг карта (ИПК).
Инвалидска паркинг карта се издаје за текућу календарску
годину, а важи на територији Републике Србије.
Члан 11.
За возила Дома здравља, полиције, војске Србије и
ватрогасне службе услуга паркирања на јавним паркиралиштима
се не наплаћује.
Члан 12.
Надлежни орган може одобрити резервацију паркинг места
на јавним паркиралиштима под условима утврђеним овом
одлуком.
Паркинг место се може резервисати за један календарски
месец.
Резервација паркинг места на јавним паркиралиштима се под
условима утврђеним овом одлуком може одобрити на захтев
правних лица и за једно паркинг место.
Захтев за резервацију садржи: предлог локације, време и
регистарски број возила за чије паркирање се резервација тражи.
Висину таксе за издавање резервисане паркинг карте
одређује Скупштина општине одлуком којом се уређују локалне
комуналне таксе.
Члан 13.
Надлежни орган, под условима утврђеним овом одлуком, на
захтев физичких лица , може издати повлашћену паркинг карту.
Уз захтев из става 1. овог члана физичка лица прилажу:
фотокопију личне карте и саобраћајне дозволе за возило за које
се захтева издавање повлашћене паркинг карте.
Куповина повлашћене паркинг карте кориснику не
гарантује слободно паркинг место.
Висину таксе за издавање повлашћене паркинг карте
одређује Скупштина општине одлуком којом се уређују локалне
комуналне таксе.
Члан 14.
Корисник јавног паркиралишта дужан је да:
1.
купи паркинг карту, којом је регулисао плаћање
комуналне таксе, уочљиво прецрта хемијском оловком годину,
месец и дан у којем користи паркинг место, као и сат и минут у
коме је паркирање започето, односно правилно унесе потребне
податке и видљиво истакне паркинг карту са унутрашње стране
предњег ветробранског стакла возила или таксу за паркирање
плати слањем СМС-а са регистарским бројем возила на одређени
број телефона;
2.
користи јавно паркиралиште у времену за које је
паркирање плаћено и
3.
користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком
и другом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом којом је
означено паркинг место.
III ЗАБРАНЕ
Члан 15.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1.
паркирање нерегистрованих возила;
2.
остављање неисправног или хаварисаног возила,
односно прикључног возила без сопственог погона;
3.
на паркинг месту постављати ограде или сличне
препреке или ометање паркирања других возила;
4.
коришћење паркинг места за продају робе и обављање
друге делатности;
5.
паркирање на резервисаном паркинг месту или на
паркинг месту одређеном за паркирање возила особа са
инвалидитетом.
Члан 16.
Возила паркирана супротно забранама из члана 15. ове
Одлуке, као и возила паркирана на зеленим и јавним
површинама вршилац комуналне делатности је дужан по налогу
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надлежног инспектора или овлашћених лица органа унутрашњих
послова одвести на место одређено за чување возила.
Члан 17.
Вршилац комуналне делатности је дужан да приликом
уклањања непрописно паркираних и заустављених возила и
њиховог одвожења до места чувања, поступа са пажњом доброг
привредника, да возила чува од оштећења, брижљиво са њима
рукује и обезбеди чување возила на простору посебно одређеном
за ту намену.
Вршилац комуналне делатности одговара за сва оштећења
возила из става 1. овог члана, као и за нестанак возила и ствари
из возила у току одвожења и чувања возила.
Члан 18.
Корисник, односно власник возила које је уклоњено и
одвежено на место чувања, дужан је пре преузимања возила
вршиоцу комуналне делатности, по испостављеној фактури,
платити накнаду за одвожење и чувања возила.
Уколико корисник, односно власник непрописно паркираног
или заустављеног возила дође до тренутка утовара возила ради
његовог одвожења и захтева враћање возила, возило ће се
вратити уколико корисник, односно власник вршиоцу комуналне
услуга исплати прописани паушални износ накнаде.
Члан 19.
Висину накнаде за одвожење и чување непрописно
паркираних возила и висину паушалног износа из члана 18. ове
Одлуке, одређује вршилац комуналне делатности уз сагласност
Општинског већа.
IV УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕМЕШТАЊА ВОЗИЛА
Члан 20.
Вршилац комуналне делатности обезбеђује специјално
возило за одвожење, тзв. „Паук“, опрему, ограђени простор и
потребан број запослених за одвожење, чување и издавање
непрописно паркираних, заустављених и напуштених возила.
Напуштеним возилима сматрају се дотрајала, хаварисана или
запуштена возила без регистарских ознака чији је власник
непознат.
Налог за уклањање и одвожење возила вршиоцу комуналне
делатности издаје овлашћено лице органа унутрашњих послова
или надлежни инспектор.
Уз налог из става 3. овог члана прилаже се фотографија
возила са места са којег се уклања и записник о стању возила пре
одвожења.
Овлашћено лице дужно је да присуствује утовару и
одвожењу возила.
Члан 21.
Поступак одвожења возила сматра се започетим у моменту
када овлашћено лице изда налог вршиоцу комуналне делатности
за одвожење возила.
Уклоњено возило корисник, односно власник може преузети
под следећим условима:
1.
да се идентификује и евидентира као корисник, односно
власник уклоњеног возила;
2.
да плати све трошкове уклањања, одвожења и чувања
возила у износу утврђеном у складу са чланом 19. ове Одлуке.
V НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 22.
Корисник плаћа таксу за коришћење јавног паркиралишта
унапред, куповином паркинг карте или путем СМС-а.
Паркинг карта се може купити као сатна, дневна, или као
повлашћена претплатна месечна паркинг карта на местима које
одреди вршилац комуналне делатности.
Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат, према
утврђеном времену коришћења.
Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истека
времена у првом следећем дану за које се паркирање наплаћује.
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Повлашћена претплатна месечна паркинг карта важи за
текући месец у којем је купљена.
Резервисана претплатна месечна паркинг карта важи за
текући месец у којем је купљена.
Такса из става 1. овог члана се плаћа за паркирање радним
данима од 07 до 17 часова и суботом од 07 до 13 часова.
Члан 23.
Контролу коришћења јавних паркиралишта врше овлашћена
лица вршиоца комуналне делатности – контролори.
Вршилац комуналне делатности издаје легитимацију и
утврђује изглед службеног одела контролора.
Члан 24.
Корисник који не поступи у складу са одредбама члана 12.,
13., 14. и 22. ове Одлуке дужан је да плати посебну таксу
паркирања чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине
којом се уређују локалне комуналне таксе.
Налог за плаћање посебне таксе паркирања из става 1. овог
члана кориснику издаје и уручује овлашћени контролор.
Када контролор није у могућности да налог из става 2. овог
члана кориснику уручи лично, причвршћује га на возило, на
предњем ветробранском стаклу.
Када контролор на месту где је извршено паркирање које
није у складу са одредбама члана 12., 13., 14. и 22. ове Одлуке не
затекне корисника паркинга или корисник паркинга одбије да
прими налог за плаћање посебне таксе паркирања, достава
налога се врши причвршћивањем истог на предње ветробранско
стакло возила.
Налог се сматра урученим моментом причвршћивања на
предње ветробранско стакло возила.
Достављање налога из става 2. овог члана на начин из става
3. овог члана сматра се уредним и накнадно оштећење или
уништење налога нема утицаја на уредност доставе, обавезу и
рок плаћања накнаде за неизмирење обавезе паркирања.
Корисник паркиралишта дужан је да поступи по налогу из
става 2. и плати посебну таксу паркирања у року од 8 дана од
дана уручења налога на начин назначен у налогу.
Ако корисник не плати посебну таксу из става 1.овог члана у
року из става 7. овог члана вршилац комуналне делатности ће му
доставити опомену да у року од 8 дана од дана пријема исте
изврши плаћање.
Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 8.
овог члана вршилац комуналне делатности ће своја потраживања
наплатити пред надлежним судом подношењем предлога за
извршење на основу веродостојне исправе.
VI НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке врши
овлашћени инспектор Општинске управе Осечина.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће
се за прекршај вршилац комуналне делатности ако:
1.
се не стара о уређењу, опремању, одржавању,
обележавању и организацији коришћења јавних паркиралишта
(члан 7.);
2.
на јавним паркиралиштима не одреди паркинг места за
возила особа са инвалидитетом (члан 9.);
3.
не изврши уклањање и одвожење возила до места
чувања у складу са одредбама члана 16. ове Одлуке.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се
за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у вршиоцу
комуналне делатности.
Члан 27.
Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 250.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно
одредбама члана 15.
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Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара
казниће се за прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у
правном лицу.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 казниће
се физичко лице-корисник паркинга, за прекршаје из става 1.
овог члана.
Члан 28.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000,00 динара казниће се за
прекршај контролор уколико при вршењу контроле не носи
службено одело и службену легитимацију.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
јавним паркиралиштима („Општински службени гласник“ бр.
11/2013).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Општинском службеном гласнику“, а примењиваће се од
01.03.2017.године.
Надлежни орган и вршилац комуналне делатности су дужни
да до почетка примене ове одлуке обезбеде материјалнотехничке услове за њену примену.
Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-5/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
("Општински службени гласник" бр.7/08 и 6/2015), Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 26.12.2016.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
Члан 1.
Преноси се право коришћења на кат.парцели број 3501,
остало земљиште - гробље „Црквине“ у површини од 0.70.83 ха
у КО Гуњаци са Месне заједнице Гуњаци на Црквену општину
Царинску.
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина
да са
корисником Црквеном општином Царинском закључи уговор о
преносу права коришћења одмах по ступању на снагу ове одлуке,
којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, а исту објавити у "Општинском службеном
гласнику".
Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-6/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
("Општински службени гласник" бр.7/08 и 6/2015), Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 26.12.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Општина Осечина прибавља реални део кат.парцеле 3522/1
њива 3. класе у површини од 0.01.88 ха у KO Осечина, од
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власника Андрић Милисава из Горњег Милановца, за
купопродајну цену у износу од 638,00 ЕУР по једном ару у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан исплате, ради изградње насипа поред корита реке
Јадар у Осечини (варошица).

сувласника Симић Будимирке и Симић Зорана, обоје из Плушца
за купопродајну цену у износу од 638,00 ЕУР по једном ару у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан исплате, ради изградње насипа поред корита реке
Јадар у Осечини (варошица).

Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да са власником
непокретности, закључи уговор о купопродаји непокретности
одмах по ступању на снагу ове одлуке, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
Исплату купопродајне цене из члана 1. ове одлуке извршити
најкасније до 31.12.2018. године.

Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да са власником
непокретности, закључи уговор о купопродаји непокретности
одмах по ступању на снагу ове одлуке, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
Исплату купопродајне цене из члана 1. ове одлуке
извршити најкасније до 31.12.2018. године.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
исту објавити у "Општинском службеном гласнику".

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
исту објавити у "Општинском службеном гласнику".

Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-7/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
("Општински службени гласник" бр.7/08 и 6/2015), Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 26.12.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Општина Осечина прибавља реални део кат.парцеле 3522/1
њива 3. класе у површини од 0.00.97 ха у KO Осечина, од
власника Симић Богдана, из Осечине (варошица) за
купопродајну цену у износу од 638,00 ЕУР по једном ару у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан исплате ради изградње насипа поред корита реке
Јадар у Осечини (варошица).
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да са власником
непокретности, закључи уговор о купопродаји непокретности
одмах по ступању на снагу ове одлуке, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
Исплату купопродајне цене из члана 1. ове одлуке
извршити најкасније до 31.12.2018. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
исту објавити у "Општинском службеном гласнику".
Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-8/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
("Општински службени гласник" бр.7/08 и 6/15), Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 26.12.2016.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Општина Осечина прибавља: реални део кат.парцеле 3520/9
ливада 3. класе у површини од 0.01.33 ха, у КО Осечина од

Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-9/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина
("Општински службени гласник" бр.7/08 и 6/2015), Скупштина
општине Осечина на седници одржаној дана 26.12.2016.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Општина Осечина прибавља: реални део кат.парцеле 3522/4
ливада 3. класе у површини од 0.06.76 ха, реални део кат.парцеле
број 3520/6 ливада 3.класе у површини од 0.00.69 ха, реални део
кат.парцеле број 3520/4 ливада 3.класе у површини од 0.00.77 ха
и целу кат.парцелу број 3520/5 ливада 3.класе у површиниод
0.04.11 ха, све у KO Осечина, од сувласника Крунић Весне и
Мијаиловић Невене, обе из Осечине (варошица), купопродајну
цену у износу од 638,00 ЕУР по једном ару у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
исплате, ради изградње насипа поред корита реке Јадар у
Осечини (варошица).
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Осечина да са власником
непокретности, закључи уговор о купопродаји непокретности
одмах по ступању на снагу ове одлуке, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
Исплату купопродајне цене из члана 1. ове одлуке
извршити најкасније до 31.12.2018. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
исту објавити у "Општинском службеном гласнику".
Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-10/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
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На основу члана 12., 21., 38. и 116. Статута општине
Осечина (''Општински службени гласник '' број 7/08 и 6/2015)
Скупштина општине Осечина
на седници одржаној дана
26.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Дома здравља Осечина
за 2017. годину , који је усвојен на седници Управног одбора
Дома здравља Осечина дана 12.12.2016.године, бр.1025/16.
II Решење доставити Дому здравља Осечина и исто објавити
у ''Општинском службеном гласнику''.
Скупштина општине Осечина
Дана 26.12.2016.године, број 060-51-11/2016
Председница Скупштине
Златија Миличић, с.р.
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