
                       Н А Ц Р Т 

 

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, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 

149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени глaсник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) и члана 15., 40. и 145. 

Статута општине Осечина (''Општински службени гласник'', број 4/2019), Скупштина 

општине Осечина је, на седници одржаној дана ________ 2021. године, донела 
 

 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Осечина за 2022. 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) 403.897.000 

1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 

у чему: 
403.885.000 

-буџетска средства 394.232.000 

-сопствени приходи  

-донације 9.653.000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 12.000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 411.492.000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) 

У чему: 
371.277.000 

-текући буџетски расходи 361.624.00 

-расходи из сопствених прихода  

-донације 9.653.000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) 

У чему: 
40.215.000 

-текући буџетски издаци 40.215.000 

-издаци из сопствених прихода  

-донације  

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8) – (кл.4+кл.5) -7.595.000 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  -7.595.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине   

Примања од задуживања   

Неутрошена средства из претходних година  7.595.000 

Издаци за отплату главнице дуга   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 7.595.000 

 

 

 



 

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

Опис 
Шифра економске 

класификације 
Износ у динарима 

1 2 3 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 403.897.000 

1. Порески приходи 71 195.123.000 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

       (осим самодоприноса) 
711 114.453.000 

1.2. Самодопринос 711180  

1.3. Порез на имовину 713 65.500.000 

1.4. Остали порески приходи  15.170.000 

2. Непорески приходи, у чему: 74 23.843.000 

-  поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)   

    -  приходи од продаје добара и услуга  14.370.000 

3. Меморандумске ставке 77 500.000 

4. Донације 732  

5. Трансфери 733 184.419.000 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 12.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 411.492.000 

1. Текући расходи 4 371.277.000 

    1.1. Расходи за запослене 41 104.823.000 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 138.621.500 

    1.3. Отплата камата 44 13.500 

    1.4. Субвенције 45 23.630.000 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 29.950.000 

    1.6. Остали расходи  у чему: 

            -средства резерви  9.500.000 
48+49+464+465 36.467.000 

2. Трансфери 463 44.772.000 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине  5 40.215.000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 

 
62  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

И ЗАДУЖИВАЊА  
  

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске    

    имовине 
92  

2. Задуживање 91  

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911  

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912  

 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

  

3. Отплата дуга  61  

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611  

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612  

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613  

4. Набавка финансијске имовине 6211  

   

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ    

 ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 
3 

7.595.000 
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Члан 2. 

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

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

За период 01.01.2022. – 31.12.2022. 

 
Назив програма 

 
Износ у динарима 

1. Становање, урбанизам и просторно планирање 1.200.000 

2. Комуналне делатности 40.250.000 

3. Локални економски развој 3.700.000 

4. Развој туризма 12.527.500 

5. Пољопривреда и рурални развој 11.700.000 

6. Заштита животне средине 6.280.000 

7. Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

56.465.000 

8. Предшколско васпитање и образовање 46.539.000 

9. Основно образовање и васпитање 39.090.000 

10. Средње образовање и васпитање 5.050.000 

11. Социјална и дечија заштита 20.370.000 

12. Здравствена заштита 11.904.000 

13. Развој културе и информисања 19.164.000 

14. Развој спорта и омладине 24.987.000 

15. Опште услуге локалне самоуправе 92.227.500 

16. Политички систем локалне самоуправе 18.038.000 

17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије 

2.000.0000 

УКУПНО: 411.492.000 

 

Члан 3. 

 Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у 

износу од 7.595.000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих 

година у износу од 7.595.000 динара. 

 

Члан 4. 

 

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022. годину и наредне две 

године, исказани су у табели: 

Ред. 

број 

Шифра 

пројекта 
Опис Износ у динарима     

  

2022. 2023. 2024. 

1 2 3 4 5 6 
1. 1201-5001 Реконструкција бисокопске сале у 

Осечини 

Година почетка финансирања: 2021. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  22.000.000 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 1.000.000 

 

1.000.000 
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2. 1201-5002 Енергетска санација Народне 

библиотеке „Осечина“ 

Година почетка финансирања: 2022. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 200.000 

 

200.000 

  

3. 1102-5001 Набавка опреме за ЈКП ''Осечина'' 

Година почетка финансирања: 2022 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  4.500.000 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 4.500.000 

 

 

 

4.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2003-5001 Израда мреже грејања у школи 

(Образовно-васпитни центар ''Браћа 

Недић'') 

Година почетка финансирања: 2021. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  1.200.000 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 700.000,00 

700.000 135.000  

5. 2003-5002 Набавка ормара за учионице 

(Образовно-васпитни центар ''Браћа 

Недић'') 

Година почетка финансирања: 2022. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  200.000 
Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 200.000 

100.000   

6. 2003-5003 Кровна конструкција Пецка 

(ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка) 

Година почетка финансирања: 2022. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  1.400.000 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 1.400.000 

1.400.000   

7. 2004-5001 Набавка електронске опреме 

(Образовно-васпитни центар ''Браћа 

Недић''-средње образовање) 

Година почетка финансирања: 2021. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  500.000 (за 

2022. годину) 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета:500.000 

500.000   

8. 2004-5002 Набавка намештаја за канцеларију и 

кабинете  

(Образовно-васпитни центар ''Браћа 

Недић''-средње образовање) 

Година почетка финансирања: 2021. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  500.000 (за 

2022. годину) 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 500.000 

 

500.000   
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9. 2004-5003 Набавка ормара за уционице 

(Образовно-васпитни центар ''Браћа 

Недић''-средње образовање) 

Година почетка финансирања: 2021. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  100.000,00 

(за 2022. годину) 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 100.000,00 

 

100.000,00   

10. 1801-5001 Набавка аутомобила по основу 

уговора о лизингу (Дом здравља 

Осечина) 

Година почетка финансирања: 2019. 

Година завршетка финансирања: 2023. 

Укупна вредност пројекта:  1.800.000 (за 

2022. год.) 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 1.800.000 

1.800.000 1.800.000  

11. 1801-5002 Реконструкција и санација дворишне 

ограде Дом здравља „Осечина“ 

Година почетка финансирања: 2022. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  2.500.000 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 2.500.000 

2.500.000   

12. 0701-5001 Набавка брзинског дисплеја 

Година почетка финансирања: 2022. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:  300.000 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 300.000 

300.000   

13. 0701-5002 Набавка сигурносних камера 

Година почетка финансирања: 2021. 

Година завршетка финансирања: 2024. 

Укупна вредност пројекта:  28.965.174,11 

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 6.675.000,00 

 

6.675.000,00 8.662.500 8.662.500 

14. 0701-5003 Изградња тротоара у улици Др Цветка 

Томић у Пецкој 

Година почетка финансирања: 2022. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:   

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 5.000.000,00 

 

5.000.000,00   

15. 0701-5004 Изградња паркинга у улици Хајдук 

Вељковој у Осечини код ПУ „Лане“ 

Година почетка финансирања: 2022. 

Година завршетка финансирања: 2022. 

Укупна вредност пројекта:   

Извори финанисрања:  

Приход из буџета: 2.500.000,00 

 

2.500.000,00   
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Члан 5. 

 Приходи и примања буџета по изворима утврђују се у следећим износима и то: 

Економска 

класифик. 
О П И С Средства буџета 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

1 2 3 4 5 

711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
114.453.000  114.453.000 

711111 Порез на зараде 95.000.000  95.000.000 

711121 

Порез на приходе од самосталних делатности 

који се плаћа према стварно оствареном 

приходу, по решењу Пореске управе 

100.000  100.000 

711122 

Порез на приходе од самосталних делатности 

који се плаћа према паушално утврђеном 

приходу, по решењу Пореске управе 

6.000.000  6.000.000 

711123 

Порез на приходе од самосталних делатности 

који се плаћа према стварно оствареном 

приходу самоопорезивањем 

7.300.000  6.000.000 

711145 

Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 

150.000  150.000 

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

3.000  3.000 

711191 Порез на остале приходе 5.500.000  5.500.000 

711193 
Порез на приходе спортиста и спортских 

стручњака 
400.000  270.000 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 65.500.000  65.500.000 

713121 
Порез на имовину обвезника који не воде 

пословне књиге 
41.000.000  41.000.000 

713122 
Порез на имовину обвезника који воде 

пословне књиге 
16.000.000  16.000.000 

713311 
Порез на наслеђе и поклон, по решењу 

Пореске управе 
4.000.000  4.000.000 

713421 
Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе 
3.500.000  3.500.000 

713423 

Порез на пренос апсолутних права на 

моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе 

1.000.000  1.000.000 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 10.170.000  10.170.000 

714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

6.750.000  6.500.000 

714543 
Накнада за промену намене пољопривредног 

земљишта 
300.000  300.000 

714552 Боравишна такса 90.000  90.000 

714562 
Накнада за заштиту и унапређивање животне 
средине 

 

2.800.000  2.800.000 

714565 

Накнада за коришћење простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности 

 

200.000  200.000 

714567 

Накнада за коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу 

 

30.000  30.000 

716000 
ДРУГИ ПОРЕЗИ 

 
5.000.000  5.000.000 

716111 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 

 

5.000.000  5.000.000 
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733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 
175.006.000 9.413.000 184.419.000 

733151 
Ненаменски трансфери од Републике у корист 

нивоа општина 
175.006.000  175.006.000 

733154 
Текући наменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 
 9.413.000 9.413.000 

741000 
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 

 
2.733.000  2.733.000 

741151 
Приходи буџета општине од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

83.000  83.000 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности 

100.000  100.000 

741534 
Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 
50.000  50.000 

741538 
Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта 
2.000.000  2.000.000 

741596 Накнада за коришћење дрвета 500.000  500.000 

742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 
14.370.000  14.370.000 

742151 

Приходи од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација у корист нивоа 
општина 

2.000.000  2.000.000 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној својини 

које користе општине и индиректни 

корисници њиховог буџета 

2.960.000  2.960.000 

742156 

Приходи остварени по основу пружања услуга 

боравка деце у предшколским установама у 

корист нивоа општина 

5.000.000  5.000.000 

742251 Општинске административне таксе 1.000.000  1.000.000 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 500.000  500.000 

742351 
Приходи које својом делатношћу остваре 

органи и организације општина 
2.910.000  2.910.000 

743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 
5.950.000  5.950.000 

743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје 

предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

5.550.000  5.550.000 

743351 

Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине општине, као и 

одузета имовинска корист у том поступку 

300.000  300.000 

743353 

Приходи од новчаних казни за прекршаје по 

прекршајном налогу и казни изречених у 

управном поступку у корист нивоа општина 

100.000  100.000 

744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
 240.000 240.000 

744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа општина 
 240.000 240.000 

745000 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
550.000  550.000 

745151 
Мешовити и неодређени приходи у корист 

нивоа општина 
550.000  550.000 

772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПР.ГОДИНЕ 

500.000  500.000 

772114 

Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 
 

500.000  500.000 
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811000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

12.000  12.000 

811153 

Примања од продаје непокретности у корист 

нивоа општине 

 

12.000  12.000 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 
394.244.000 9.653.000 403.897.000 

300000 
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 
 7.595.000 7.595.000 

 

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА 

СРЕДСТВА 

394.244.000 17.248.000 411.492.000 

 

Члан 6. 

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у 

следећим износима: 

Екон. 

клас. 
Врсте расхода и издатака 

Средства из 

буџета 

Остали 

извори 

средстава 

Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 361.294.000 9.983.000 371.277.000 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 96.913.000 7.910.000 104.823.000 

411 Плате и додаци запослених 77.696.000 6.780.000 84.476.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 12.937.000 1.130.000 14.067.000 

413 Накнаде у натури 377.000  377.000 

414 Социјална давања запосленима 1.440.000  1.440.000 

415 Накнаде за запослене 3.338.000  3.338.000 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1.125.000  1.125.000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 136.878.500 1.743.000 138.621.500 

421 Стални трошкови 33.378.000  33.378.000 

422 Трошкови путовања 1.046.000  1.046.000 

423 Услуге по уговору 32.516.000 1.740.000 34.256.000 

424 Специјализоване услуге 16.293.000  16.293.000 

425 Текуће поправке и одржавање  40.989.000  40.989.000 

426 Материјал 12.656.500 3.000 12.659.500 

440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
13.500  13.500 

441 Отплата домаћих камата 9.000  9.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 4.500  4.500 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 23.300.000 330.000 23.630.000 

451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
5.300.000 330.000 5.630.000 

454 Субвенције приватним предузећима 18.000.000  18.000.000 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 56.726.000  56.726.000 

463 Трансфери осталим нивоима власти 44.772.000  44.772.000 

464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
11.354.000  11.354.000 
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Екон. 

клас. 
Врсте расхода и издатака 

Средства из 

буџета 

Остали 

извори 

средстава 

Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 

465 Остале дотације и трансфери 600.000  600.000 

470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 
22.950.000  22.950.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.950.000  22.950.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 15.013.000  15.013.000 

481 Дотације невладиним организацијама 10.725.000  10.516.000 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.038.000  1.069.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000  2.000.000 

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока 

300.000  300.000 

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 
2.850.000  2.850.000 

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 9.500.000  9.500.000 

499 Средства резерве 9.500.000  9.500.000 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 32.950.000 7.265.000 40.215.000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 30.450.000 5.265.000 35.715.000 

511 Зграде и грађевински објекти 25.250.000  25.250.000 

512 Машине и опрема 4.700.000 5.265.000 9.965.000 

515 Нематеријална имовина 500.000  500.000 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.500.000 2.000.000 4.500.000 

541 Земљиште 2.500.000 2.000.000 4.500.000 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 394.244.000 17.248.000 411.492.000 

 

Члан 7. 

 Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и 

распоређени у следећим износима: 

Функционална 

класификација 
Функције 

Средства из 

буџета 

Остали 

извори 

средстава 

Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 20.370.000  20.370.000 

020 Старост 1.550.000  1.550.000 

040 Породица и деца 3.650.000  3.650.000 

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту 

950.000  950.000 

090 

Социјална заштита некласификована на 

другом месту 
 

14.220.000  14.220.000 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 101.125.500  101.125.500 

111 Извршни и законодавни органи 18.038.000  18.038.000 

112 Финансијски и фискални послови 800.000  800.000 

130 Опште јавне услуге 72.007.500  72.007.500 

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту 
10.280.000  10.280.000 
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200 ОДБРАНА 3.548.000  3.548.000 

220 
Цивилна одбрана 

 
3.548.000  3.548.000 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 6.932.000 5.265.000 12.197.000 

330 Судови 482.000  482.000 

360 
Јавни ред и безбедност некласификовани 

на другом месту 
6.450.000 5.265.000 11.715.000 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 70.737.500 1.740.000 72.477.500 

411 
Општи економски и комерцијални 

послови 
1.000.000  1.000.000 

412 Општи послови по питању рада 2.000.000  2.000.000 

421 Пољопривреда 11.700.000  11.700.000 

422 Шумарство 500.000  500.000 

451 Друмски саобраћај 44.750.000  44.750.000 

473 Туризам 10.787.500 1.740.000 12.527.500 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 24.600.000 2.330.000 26.930.000 

510 Управљање отпадом 11.000.000 330.000 11.330.000 

520 Управљање отпадним водама 1.200.000  1.200.000 

530 Смањење загађености 500.000  500.000 

540 
Заштита биљног и животињског света и 
крајолика 

8.250.000  8.250.000 

560 
Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
3.650.000 2.000.000 5.650.000 

600 
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
27.000.000  27.000.000 

620 Развој заједнице 9.700.000  9.700.000 

630 Водоснабдевање 7.000.000  7.000.000 

640 Улична расвета 10.300.000  10.300.000 

700 ЗДРАВСТВО 11.904.000  11.904.000 

740 Услуге јавног здравства 11.904.000  11.904.000 

800 
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ 
45.261.000  45.261.000 

810 Услуге рекреације и спорта 24.597.000  24.597.000 

820 Услуге културе 16.589.000  16.589.000 

830 Услуге емитовања и штампања 2.075.000  2.075.000 

840 Верске и остале услуге заједнице 2.000.000  2.000.000 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 82.766.000 7.913.000 90.679.000 

911 Предшколско образовање 38.626.000 7.913.000 46.539.000 

912 Основно образовање 39.090.000  39.090.000 

920 Средње образовање 5.050.000  5.050.000 

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 394.244.000 17.248.000 411.492.000 

 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 8. 

 Укупни расходи и издаци, у износу од 411.492.000 динара, финансирани из свих 

извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

. 
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Опис Средства из буџета
Средства из осталих 

извора
Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

111 Извршни и законодавни органи

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001 Функционисање скупштине

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,792,000.00 2,792,000.00

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 465,000.00 465,000.00

3 414 Социјална давања запосленима 60,000.00 60,000.00

4 422 Трошкови путовања 80,000.00 80,000.00

5 423 Услуге по уговору 5,400,000.00 5,400,000.00

6 426 Материјал 250,000.00 250,000.00

7 481 Дотације невладиним организацијама 205,000.00 205,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:

01 Приходи из буџета 9,252,000.00 9,252,000.00

Свега за програмску активност 2101-0001: 9,252,000.00 9,252,000.00

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 9,252,000.00 9,252,000.00

Функција 111: 9,252,000.00 9,252,000.00

Извори финансирања за Раздео 1:

01 Приходи из буџета 9,252,000.00 9,252,000.00

Свега за Раздео 1: 9,252,000.00 9,252,000.00

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

111 Извршни и законодавни органи

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 Функционисање извршних органа

8 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,222,000.00 4,222,000.00

9 412 Социјални доприноси на терет послодавца 703,000.00 703,000.00

10 414 Социјална давања запосленима 60,000.00 60,000.00

11 415 Накнаде трошкова за запослене 72,000.00 72,000.00

12 422 Трошкови путовања 200,000.00 200,000.00

13 423 Услуге по уговору 1,250,000.00 1,250,000.00

14 426 Материјал 80,000.00 80,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01 Приходи из буџета 6,587,000.00 6,587,000.00

Свега за програмску активност 2101-0002: 6,587,000.00 6,587,000.00

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 6,587,000.00 6,587,000.00

Функција 111: 6,587,000.00 6,587,000.00

Извори финансирања за Раздео 2:

### 01 Приходи из буџета 6,587,000.00 6,587,000.00

Свега за Раздео 2: 6,587,000.00 6,587,000.00

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

111 Извршни и законодавни органи

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 Функционисање извршних органа

15 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 848,000.00 848,000.00

16 412 Социјални доприноси на терет послодавца 141,000.00 141,000.00

17 415 Накнаде трошкова за запослене 60,000.00 60,000.00

18 422 Трошкови путовања 50,000.00 50,000.00

19 423 Услуге по уговору 1,100,000.00 1,100,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01 Приходи из буџета 2,199,000.00 2,199,000.00

Свега за програмску активност 2101-0002: 2,199,000.00 2,199,000.00

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 2,199,000.00 2,199,000.00

Функција 111: 2,199,000.00 2,199,000.00

Извори финансирања за Раздео 3:

01 Приходи из буџета 2,199,000.00 2,199,000.00

Свега за Раздео 3: 2,199,000.00 2,199,000.00
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4 ОПШТИНСКА УПРАВА

020 Старост

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0902-4001 Помоћ и нега у кући за стара и инвалидна лица

20 463 Трансфери осталим нивоима власти 1,550,000.00 1,550,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0902-4001:

01 Приходи из буџета 1,550,000.00 1,550,000.00

Свега за Пројекат 0902-4001: 1,550,000.00 1,550,000.00

Извори финансирања за функцију 020:

01 Приходи из буџета 1,550,000.00 1,550,000.00

Функција 020: 1,550,000.00 1,550,000.00

040 Породица и деца

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0902-0019 Подршка деци и породици са децом

21 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 650,000.00 650,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:

01 Приходи из буџета 650,000.00 650,000.00

Свега за Програмску активност 0902-0019: 650,000.00 650,000.00

0902-0020 Подршка рађању и родитељству

22 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00

Свега за Програмску активност 0902-0020: 3,000,000.00 3,000,000.00

Извори финансирања за функцију 040:

01 Приходи из буџета 3,650,000.00 3,650,000.00

Функција 040: 3,650,000.00 3,650,000.00

070
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 

месту

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

23 481 Дотације невладиним организацијама 950,000.00 950,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0902-00018:

01 Приходи из буџета 950,000.00 950,000.00

Свега за Програмску активност 0902-00018: 950,000.00 950,000.00

Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 950,000.00 950,000.00

Функција 070: 950,000.00 950,000.00

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

24 463 Трансфери осталим нивоима власти 8,100,000.00 8,100,000.00

25 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,900,000.00 5,900,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:

01 Приходи из буџета 14,000,000.00 14,000,000.00

Свега за Програмску активност 0902-0001: 14,000,000.00 14,000,000.00

0902-00016 Дневне услуге у заједници

26 481 Дотације невладиним организацијама 220,000.00 220,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0902-00016:

01 Приходи из буџета 220,000.00 220,000.00

Свега за Програмску активност 0902-00016: 220,000.00 220,000.00

Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 14,220,000.00 14,220,000.00

Функција 090: 14,220,000.00 14,220,000.00

112 Финансијски и фискални послови

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

27 421 Стални трошкови 800,000.00 800,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 800,000.00 800,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0001: 800,000.00 800,000.00

Извори финансирања за функцију 112:

01 Приходи из буџета 800,000.00 800,000.00

Функција 112: 800,000.00 800,000.00
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130 Опште јавне услуге

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

28 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36,469,000.00 36,469,000.00

29 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,073,000.00 6,073,000.00

30 413 Накнаде у натури 182,000.00 182,000.00

31 414 Социјална давања запосленима 1,000,000.00 1,000,000.00

32 415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000.00 1,500,000.00

33 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 525,000.00 525,000.00

34 421 Стални трошкови 8,770,000.00 8,770,000.00

35 422 Трошкови путовања 300,000.00 300,000.00

36 423 Услуге по уговору 8,760,000.00 8,760,000.00

37 424 Специјализоване услуге 975,000.00 975,000.00

38 425 Текуће поправке и одржавање 1,600,000.00 1,600,000.00

39 426 Материјал 3,520,000.00 3,520,000.00

40 441 Отплата домаћих камата 9,000.00 9,000.00

41 444 Пратећи трошкови задуживања 4,500.00 4,500.00

42 465 Остале дотације и трансфери 600,000.00 600,000.00

43 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 230,000.00 230,000.00

44 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 100,000.00 100,000.00

45 512 Машине и опрема 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 71,617,500.00 71,617,500.00

Свега за Програмску активност  0602-0001: 71,617,500.00 71,617,500.00

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005 Спровођење омладинске политике

46 423 Услуге по уговору 320,000.00 320,000.00

47 424 Специјализоване услуге 50,000.00 50,000.00

48 426 Материјал 20,000.00 20,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:

01 Приходи из буџета 390,000.00 390,000.00

Свега за Програмску активност  1301-0005: 390,000.00 390,000.00

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 72,007,500.00 72,007,500.00

Функција 130: 72,007,500.00 72,007,500.00

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0009 Текућа буџетска резерва

49 499 Средства резерве 9,000,000.00 9,000,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:

01 Приходи из буџета 9,000,000.00 9,000,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0009: 9,000,000.00 9,000,000.00

0602-0010 Стална буџетска резерва

50 499 Средства резерве 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0010: 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 9,500,000.00 9,500,000.00

Функција 160: 9,500,000.00 9,500,000.00

220 Цивилна одбрана

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

51 423 Услуге по уговору 598,000.00 598,000.00

52 424 Специјализоване услуге 850,000.00 850,000.00

53 426 Материјал 1,800,000.00 1,800,000.00

54 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока
300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:

01 Приходи из буџета 3,548,000.00 3,548,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0014: 3,548,000.00 3,548,000.00

Извори финансирања за функцију 220:

01 Приходи из буџета 3,548,000.00 3,548,000.00

Функција 220: 3,548,000.00 3,548,000.00

330 Судови

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004 Општинско  правобранилаштво

55 463 Трансфери осталим нивоима власти 482,000.00 482,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:

01 Приходи из буџета 482,000.00 482,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0004: 482,000.00 482,000.00

Извори финансирања за функцију 330:

01 Приходи из буџета 482,000.00 482,000.00

Функција 330: 482,000.00 482,000.00
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360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту

0701
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА СОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

56 425 Текуће поправке и одржавање 3,550,000.00 3,550,000.00

57 426 Материјал 250,000.00 250,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета 3,800,000.00 3,800,000.00

Свега за Програмску активност 0701-0002: 3,800,000.00 3,800,000.00

0701-4001 Едукација младих о безбедности саобраћаја

58 423 Услуге по уговору 300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-4001:

01 Приходи из буџета 300,000.00 300,000.00

Свега за Пројекат 0701-4001: 300,000.00 300,000.00

0701-4002

Набавка сигурносних седишта за новорођене бебе и едукација правилне 

употребе седишта за родитеље

59 423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-4002:

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00

Свега за Пројекат 0701-4002: 600,000.00 600,000.00

0701-4003 Едукација и унапређење безбедности возача 

60 423 Услуге по уговору 40,000.00 40,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-4003:

01 Приходи из буџета 40,000.00 40,000.00

Свега за Пројекат 0701-4003: 40,000.00 40,000.00

0701-5001 Набавка брзинског дисплеја

61 512 Машине и опрема 300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-5001:

01 Приходи из буџета 300,000.00 300,000.00

Свега за Пројекат 0701-5001: 300,000.00 300,000.00

0701-5002 Набавка сигурносних камера 

62 512 Машине и опрема 1,410,000.00 5,265,000.00 6,675,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-5002:

01 Приходи из буџета 1,410,000.00 1,410,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,265,000.00 5,265,000.00

Свега за Пројекат 0701-5002: 1,410,000.00 5,265,000.00 6,675,000.00

Извори финансирања за функцију 360:

01 Приходи из буџета 6,450,000.00 6,450,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,265,000.00 5,265,000.00

Функција 360: 6,450,000.00 5,265,000.00 11,715,000.00

411 Општи економски и комерцијални послови

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

63 454 Субвенције приватним предузећима 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00

Свега за програмску активност 1501-0003: 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 411:

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00

Функција 411: 1,000,000.00 1,000,000.00

412 Општи послови по питању рада

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002 Мере активне политике запошљавања

64 454 Субвенције приватним предузећима 2,000,000.00 2,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

01 Приходи из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00

Свега за програмску активност 1501-0002: 2,000,000.00 2,000,000.00

Извори финансирања за функцију 412:

01 Приходи из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00

Функција 412: 2,000,000.00 2,000,000.00

421 Пољопривреда

0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

65 423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00

66 481 Дотације невладиним организацијама 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:

01 Приходи из буџета 700,000.00 700,000.00

Свега за Програмску активност 0101-0001: 700,000.00 700,000.00
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0101-0002 Мере подршке руралном развоју

67 454 Субвенције приватним предузећима 11,000,000.00 11,000,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:

01 Приходи из буџета 11,000,000.00 11,000,000.00

Свега за Програмску активност 0101-0002: 11,000,000.00 11,000,000.00

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета 11,700,000.00 11,700,000.00

Функција 421: 11,700,000.00 11,700,000.00

422 Шумарство

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

68 425 Текуће поправке и одржавање 400,000.00 400,000.00

69 426 Материјал 100,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Свега за Програмску активност  0602-0001: 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 422:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Функција 422: 500,000.00 500,000.00

451 Друмски саобраћај

0701
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА СОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

70 424 Специјализоване услуге 2,000,000.00 2,000,000.00

71 425 Текуће поправке и одржавање 26,000,000.00 26,000,000.00

72 485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа 150,000.00 150,000.00

73 511 Зграде и грађевински објекти 6,600,000.00 6,600,000.00

74 541 Земљиште 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета 37,250,000.00 37,250,000.00

Свега за Програмску активност 0701-0002: 37,250,000.00 37,250,000.00

0701-5003 Изградња тротоара у улица Др Цветка Томић у Пецкој 

75 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000.00 5,000,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-5003:

01 Приходи из буџета 5,000,000.00 5,000,000.00

Свега за Пројекат 0701-5003: 5,000,000.00 5,000,000.00

0701-5004 Изградња паркингa у улици Хајдук Вељковој у Осечини код ПУ "Лане"

76 511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-5004:

01 Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00

Свега за Пројекат 0701-5004: 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за функцију 451:

01 Приходи из буџета 44,750,000.00 44,750,000.00

Функција 451: 44,750,000.00 44,750,000.00

510 Управљање отпадом

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0005 Управљање комуналним отпадом

77 423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00

78 424 Специјализоване услуге 1,200,000.00 1,200,000.00

79 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 800,000.00 330,000.00 1,130,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:

01 Приходи из буџета 2,600,000.00 2,600,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 330,000.00 330,000.00

Свега за Програмску активност 0401-0005: 2,600,000.00 330,000.00 2,930,000.00

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

80 421 Стални трошкови 8,400,000.00 8,400,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:

01 Приходи из буџета 8,400,000.00 8,400,000.00

Свега за Програмску активност 1102-0003: 8,400,000.00 8,400,000.00

Извори финансирања за функцију 510:

01 Приходи из буџета 11,000,000.00 11,000,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 330,000.00 330,000.00

Функција 510: 11,000,000.00 330,000.00 11,330,000.00
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520 Управљање отпадним водама

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0004 Управљање отпадним водама

81 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 1,000,000.00

82 511 Зграде и грађевински објекти 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:

01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00

Свега за Програмску активност 0401-0004: 1,200,000.00 1,200,000.00

Извори финансирања за функцију 520:

01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00

Функција 520: 1,200,000.00 1,200,000.00

530 Смањење загађености

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

83 424 Специјализоване услуге 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Свега за Програмску активност 0401-0002: 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 530:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Функција 530: 500,000.00 500,000.00

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0004 Зоохигијена

84 421 Стални трошкови 250,000.00 250,000.00

85 424 Специјализоване услуге 5,500,000.00 5,500,000.00

86 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:

01 Приходи из буџета 8,250,000.00 8,250,000.00

Свега за Програмску активност 1102-0004: 8,250,000.00 8,250,000.00

Извори финансирања за функцију 540:

01 Приходи из буџета 8,250,000.00 8,250,000.00

Функција 540: 8,250,000.00 8,250,000.00

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001 Управљање заштитом животне средине

87 423 Услуге по уговору 200,000.00

88 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00 1,000,000.00

89 481 Дотације невладиним организацијама 450,000.00 450,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:

01 Приходи из буџета 1,650,000.00 1,650,000.00

Свега за Програмску активност 0401-0001: 1,650,000.00 1,650,000.00

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

90 423 Услуге по уговору 100,000.00 100,000.00

91 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00 1,000,000.00

92 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 700,000.00 700,000.00

93 485 Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа 200,000.00 200,000.00

94 541 Земљиште 2,000,000.00 2,000,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,000,000.00 2,000,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0001: 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00

Извори финансирања за функцију 560:

01 Приходи из буџета 3,650,000.00 3,650,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,000,000.00 2,000,000.00

Функција 560: 3,650,000.00 2,000,000.00 5,650,000.00

620 Развој заједнице

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉЕНИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ

0501-4001 Енергетска санација стамбених објеката

95 454 Субвенције приватним предузећима 2,000,000.00 2,000,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:

01 Приходи из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00

Свега за  Пројекат 0501-4001: 2,000,000.00 2,000,000.00
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0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-4001 Да се грађани питају

96 425 Текуће поправке и одржавања 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за Пројекат 0602-4001:

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00

Свега за Пројекат 0602-4001: 1,000,000.00 1,000,000.00

1101 ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

97 511 Зграде и грађевински објекти 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Свега за Програмску активност 1101-0001: 500,000.00 500,000.00

1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

98 425 Текуће поправке и одржавање 700,000.00 700,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0005:

01 Приходи из буџета 700,000.00 700,000.00

Свега за Програмску активност 1101-0005: 700,000.00 700,000.00

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

99 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:

01 Приходи из буџета 300,000.00 300,000.00

Свега за Програмску активност 1102-0002: 300,000.00 300,000.00

1102-5001 Набавка опреме за ЈКП ''Осечина''

100 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4,500,000.00 4,500,000.00

Извори финансирања за Пројекат 1102-5001:

01 Приходи из буџета 4,500,000.00 4,500,000.00

Свега за Пројекат 1102-5001: 4,500,000.00 4,500,000.00

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-4001 Израда плана развоја општине

101 423 Услуге по уговору 700,000.00 700,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1501-4001:

01 Приходи из буџета 700,000.00 700,000.00

Свега за Пројекат 1501-4001: 700,000.00 700,000.00

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 9,700,000.00 9,700,000.00

Функција 620: 9,700,000.00 9,700,000.00

630 Водоснабдевање

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

102 511 Зграде и грађевински објекти 7,000,000.00 7,000,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:

01 Приходи из буџета 7,000,000.00 7,000,000.00

Свега за Програмску активност 1102-0008: 7,000,000.00 7,000,000.00

Извори финансирања за функцију 630:

01 Приходи из буџета 7,000,000.00 7,000,000.00

Функција 630: 7,000,000.00 7,000,000.00

640 Улична расвета

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

103 421 Стални трошкови 7,800,000.00 7,800,000.00

104 423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00

105 425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000.00 1,700,000.00

106 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:

01 Приходи из буџета 10,300,000.00 10,300,000.00

Свега за Програмску активност 1102-0001: 10,300,000.00 10,300,000.00

Извори финансирања за функцију 640:

01 Приходи из буџета 10,300,000.00 10,300,000.00

Функција 640: 10,300,000.00 10,300,000.00
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740 Услуге јавног здравства

1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

107 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 7,054,000.00 7,054,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:

01 Приходи из буџета 7,054,000.00 7,054,000.00

Свега за Програмску активност 1801-0001: 7,054,000.00 7,054,000.00

1801-0002 Мртвозорство

108 424 Специјализоване услуге 550,000.00 550,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:

01 Приходи из буџета 550,000.00 550,000.00

Свега за Програмску активност 1801-0002: 550,000.00 550,000.00

1801-5001 Набавка аутомобила по основу уговора о лизингу

109 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 1,800,000.00 1,800,000.00

Извори финансирања за Пројекат 1801-5001:

01 Приходи из буџета 1,800,000.00 1,800,000.00

Свега за Пројекат 1801-5001: 1,800,000.00 1,800,000.00

1801-5002 Реконструкција и санација дворишне ограде Дома здравља "Осечина"

110 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за Пројекат 1801-5002:

01 Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00

Свега за Пројекат 1801-5002: 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за функцију 740:

01 Приходи из буџета 11,904,000.00 11,904,000.00

Функција 740: 11,904,000.00 11,904,000.00

810 Услуге рекреације и спорта

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

111 481 Дотације невладиним организацијама 7,300,000.00 7,300,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:

01 Приходи из буџета 7,300,000.00 7,300,000.00

Свега за Програмску активност 1301-0001: 7,300,000.00 7,300,000.00

Извори финансирања за функцију 810:

01 Приходи из буџета 7,300,000.00 7,300,000.00

Функција 810: 7,300,000.00 7,300,000.00

820 Услуге културе

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

112 463 Трансфери осталим нивоима власти 2,930,000.00 2,930,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 2,930,000.00 2,930,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0001: 2,930,000.00 2,930,000.00

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

113 481 Дотације невладиним организацијама 900,000.00 900,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета 900,000.00 900,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0002: 900,000.00 900,000.00

1201-0003
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа

114 463 Трансфери осталим нивоима власти 170,000.00 170,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:

01 Приходи из буџета 170,000.00 170,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0003: 170,000.00 170,000.00

 

Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 4,000,000.00 4,000,000.00

Функција 820: 4,000,000.00 4,000,000.00

830 Услуге емитовања и штампања

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0004
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања

115 423 Услуге по уговору 75,000.00

116 454 Субвенције приватним предузећима 2,000,000.00 2,000,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:

01 Приходи из буџета 2,075,000.00 2,075,000.00

Свега за Програмску активност  1201-0004: 2,075,000.00 2,075,000.00

Извори финансирања за функцију 830:

01 Приходи из буџета 2,075,000.00 2,075,000.00

Функција 830: 2,075,000.00 2,075,000.00
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840 Верске и остале услуге заједнице

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

117 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00 1,500,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:

01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00

Свега за Програмску активност 1102-0006: 1,500,000.00 1,500,000.00

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

118 481 Дотације невладиним организацијама 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Свега за Програмску активност  1201-0002: 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 840:

01 Приходи из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00

Функција 840: 2,000,000.00 2,000,000.00

911 Предшколско образовање

2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

119 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800,000.00 800,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:

01 Приходи из буџета 800,000.00 800,000.00

Свега за програмску активност 2002-0002: 800,000.00 800,000.00

Извори финансирања за функцију 911:

01 Приходи из буџета 800,000.00 800,000.00

Функција 911: 800,000.00 800,000.00

912 Основно образовање

2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001 Реализација делатности основног образовања

120 463 Трансфери осталим нивоима власти 25,690,000.00 25,690,000.00

121 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11,200,000.00 11,200,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:

01 Приходи из буџета 36,890,000.00 36,890,000.00

Свега за Програмску активност 2003-0001: 36,890,000.00 36,890,000.00

2003-5001
Израда мреже грејања у школи (Образовно-васпитни центар ''Браћа Недић'')

122 463  Трансфери осталим нивоима власти  700,000.00 700,000.00

Извори финансирања за Пројекат 2003-5001:

01 Приходи из буџета 700,000.00 700,000.00

Свега за Пројекат 2003-5001: 700,000.00 700,000.00

2003-5002
Набавка ормара за учионице ( Образовно -васпитни центар "Браћа Недић")

123 463  Трансфери осталим нивоима власти  100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за Пројекат 2003-5002:

01 Приходи из буџета 100,000.00 100,000.00

Свега за Пројекат 2003-5002: 100,000.00 100,000.00

2003-5003 Кровна конструкција Пецка ( Основна школа " Војвода Мишић" Пецка)

124 463  Трансфери осталим нивоима власти 1,400,000.00 1,400,000.00

Извори финансирања за пројекат 2003-5003:

01 Приходи из буџета 1,400,000.00 1,400,000.00

Свега за пројекат 2003-5003: 1,400,000.00 1,400,000.00

Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 39,090,000.00 39,090,000.00

Функција 912: 39,090,000.00 39,090,000.00

920 Средње образовање

2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2004-0001 Реализација делатности средњег образовања

125 463 Трансфери осталим нивоима власти 2,550,000.00 2,550,000.00

126 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,400,000.00 1,400,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:

01 Приходи из буџета 3,950,000.00 3,950,000.00

Свега за Програмску активност 2004-0001: 3,950,000.00 3,950,000.00

2004-5001 Набавка електронске опреме (Образовно-васпитни центар ''Браћа Недић'')

127 463 Трансфери осталим нивоима власти 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за Пројекат 2004-5001:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Свега за Пројекат 2004-5001: 500,000.00 500,000.00
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2004-5002

Набавка намештаја за канцеларију и кабинете (Образовно-васпитни центар 

''Браћа Недић'')

128 463  Трансфери осталим нивоима власти  500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за Пројекат 2004-5002:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

Свега за Пројекат 2004-5002: 500,000.00 500,000.00

2004-5003
Набавка ормара за учионице (Образовно-васпитни центар ''Браћа Недић'')

129 463  Трансфери осталим нивоима власти  100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за Пројекат 2004-5003:

01 Приходи из буџета 100,000.00 100,000.00

Свега за Пројекат 2004-5003: 100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за функцију 920:

01 Приходи из буџета 5,050,000.00 5,050,000.00

Функција 920: 5,050,000.00 5,050,000.00

4.10 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0002 Функционисање месних заједница

130 421 Стални трошкови 30,000.00 30,000.00

131 425 Текуће поправке и одржавање 700,000.00 700,000.00

132 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 50,000.00 50,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01 Приходи из буџета 780,000.00 780,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0002: 780,000.00 780,000.00

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 780,000.00 780,000.00

Функција 160: 780,000.00 780,000.00

Извори финансирања за Главу 4.10:

01 Приходи из буџета 780,000.00 780,000.00

Свега за Главу 4.10: 780,000.00 780,000.00

4.20 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧИНА

820 Услуге културе

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

133 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,444,000.00 4,444,000.00

134 412 Социјални доприноси на терет послодавца 740,000.00 740,000.00

135 413 Накнаде у натури 15,000.00 15,000.00

136 414 Социјална давања запосленима 80,000.00 80,000.00

137 415 Накнаде трошкова за запослене 20,000.00 20,000.00

138 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000.00 300,000.00

139 421 Стални трошкови 1,700,000.00 1,700,000.00

140 422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00

141 423 Услуге по уговору 50,000.00 50,000.00

142 425 Текуће поправке и одржавање 500,000.00 500,000.00

143 426 Материјал 720,000.00 720,000.00

144 482 Порези,обавезне таксе и казне 10,000.00 10,000.00

145 512 Машине и опрема 300,000.00 300,000.00

146 515 Нематеријална имовина 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 9,479,000.00 9,479,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0001: 9,479,000.00 9,479,000.00

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

147 423 Услуге по уговору 1,310,000.00 1,310,000.00

148 424 Специјализоване услуге 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета 1,910,000.00 1,910,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0002: 1,910,000.00 1,910,000.00

1201-5001 Реконструкција бисокопске сале у Осечини

149 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за Пројекат 1201-5001:

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00

Свега за Пројекат 1201-5001: 1,000,000.00 1,000,000.00

1201-5002 Енергетска санација Народне библиотеке "Осечина"

150 511 Зграде и грађевински објекти 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за Пројекат 1201-5002:

01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00

Свега за Пројекат 1201-5002: 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 12,589,000.00 12,589,000.00

Функција 820: 12,589,000.00 12,589,000.00

Извори финансирања за Главу 4.20:

01 Приходи из буџета 12,589,000.00 12,589,000.00

Свега за Главу 4.20: 12,589,000.00 12,589,000.00
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4.30 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ОСЕЧИНА''

810 Услуге рекреације и спорта

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

151 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,147,000.00 4,147,000.00

152 412 Социјални доприноси на терет послодавца 690,000.00 690,000.00

153 413 Накнаде у натури 20,000.00 20,000.00

154 414 Социјална давања запосленима 100,000.00 100,000.00

155 415 Накнаде трошкова за запослене 120,000.00 120,000.00

156 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000.00 300,000.00

157 421 Стални трошкови 3,100,000.00 3,100,000.00

158 422 Трошкови путовања 200,000.00 200,000.00

159 423 Услуге по уговору 2,540,000.00 2,540,000.00

160 424 Специјализоване услуге 1,230,000.00 1,230,000.00

161 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 1,000,000.00

162 426 Материјал 2,120,000.00 2,120,000.00

163 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 10,000.00 10,000.00

164 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 1,000,000.00

165 512 Машине и опрема 720,000.00 720,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:

01 Приходи из буџета 17,297,000.00 17,297,000.00

Свега за Програмску активност 1301-0004: 17,297,000.00 17,297,000.00

Извори финансирања за функцију 810:

01 Приходи из буџета 17,297,000.00 17,297,000.00

Функција 810: 17,297,000.00 17,297,000.00

Извори финансирања за Главу 4.30:

01 Приходи из буџета 17,297,000.00 17,297,000.00

Свега за Главу 4.30: 17,297,000.00 17,297,000.00

4.40 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ЛАНЕ''

911 Предшколско образовање

2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

166 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,311,000.00 6,780,000.00 29,091,000.00

167 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,715,000.00 1,130,000.00 4,845,000.00

168 413 Накнаде у натури 150,000.00 150,000.00

169 414 Социјална давања запосленима 120,000.00 120,000.00

170 415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000.00 1,500,000.00

171 421 Стални трошкови 2,200,000.00 2,200,000.00

172 422 Трошкови путовања 50,000.00 50,000.00

173 423 Услуге по уговору 1,500,000.00 1,500,000.00

174 424 Специјализоване услуге 600,000.00 600,000.00

175 425 Текуће поправке и одржавање 800,000.00 800,000.00

176 426 Материјал 3,300,000.00 3,000.00 3,303,000.00

177 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 30,000.00 30,000.00

178 511 Зграде и грађевински објекти 650,000.00 650,000.00

179 512 Машине и опрема 900,000.00 900,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:

01 Приходи из буџета 37,826,000.00 37,826,000.00

07 Донације од осталих нивоа власти 7,913,000.00 7,913,000.00

Свега за програмску активност 2002-0002: 37,826,000.00 7,913,000.00 45,739,000.00

Извори финансирања за функцију 911:

01 Приходи из буџета 37,826,000.00 37,826,000.00

07 Донације од осталих нивоа власти 7,913,000.00 7,913,000.00

Функција 911: 37,826,000.00 7,913,000.00 45,739,000.00

Извори финансирања за Главу 4.40:

01 Приходи из буџета 37,826,000.00 37,826,000.00

07 Донације од осталих нивоа власти 7,913,000.00 7,913,000.00

Свега за Главу 4.40: 37,826,000.00 7,913,000.00 45,739,000.00

4.50 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ''ПОДГОРИНА''

473 Туризам

1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001 Управљање развојем туризма

180 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,463,000.00 2,463,000.00

181 412 Социјални доприноси на терет послодавца 410,000.00 410,000.00

182 413 Накнаде у натури 10,000.00 10,000.00

183 414 Социјална давања запосленима 20,000.00 20,000.00

184 415 Накнаде трошкова за запослене 66,000.00 66,000.00

185 421 Стални трошкови 290,000.00 290,000.00

186 422 Трошкови путовања 66,000.00 66,000.00

187 423 Услуге по уговору 1,037,000.00 1,037,000.00

188 424 Специјализоване услуге 238,000.00 238,000.00

189 425 Текуће поправке и одржавање 239,000.00 239,000.00

190 426 Материјал 142,500.00 142,500.00

191 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 8,000.00 8,000.00

192 512 Машине и опрема 60,000.00 60,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:

01 Приходи из буџета 5,049,500.00 5,049,500.00

Свега за Програмску активност 1502-0001: 5,049,500.00 5,049,500.00
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1502-0002 Промоција туристичке понуде

193 423 Услуге по уговору 770,000.00 770,000.00

194 426 Материјал 120,000.00 120,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:

01 Приходи из буџета 890,000.00 890,000.00

Свега за Програмску активност 1502-0002: 890,000.00 890,000.00

1502-7001 Сајам шљива

195 421 Стални трошкови 38,000.00 38,000.00

196 423 Услуге по уговору 4,566,000.00 1,740,000.00 6,306,000.00

197 426 Материјал 234,000.00 234,000.00

198 512 Машине и опрема 10,000.00 10,000.00

Извори финансирања за Пројекат 1502-7001:

01 Приходи из буџета 4,848,000.00 4,848,000.00

07 Донације од осталих нивоа власти 1,500,000.00 1,500,000.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 240,000.00 240,000.00

Свега за Пројекат 1502-7001: 4,848,000.00 1,740,000.00 6,588,000.00

Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 10,787,500.00 10,787,500.00

07 Донације од осталих нивоа власти 1,500,000.00 1,500,000.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 240,000.00 240,000.00

Функција 473: 10,787,500.00 1,740,000.00 12,527,500.00

Извори финансирања за Главу 4.50:

01 Приходи из буџета 10,787,500.00 10,787,500.00

07 Донације од осталих нивоа власти 1,500,000.00 1,500,000.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 240,000.00 240,000.00

Свега за Главу 4.50: 10,787,500.00 1,740,000.00 12,527,500.00

Извори финансирања за Раздео 4:

01 Приходи из буџета 376,206,000.00 376,206,000.00

07 Донације од осталих нивоа власти 9,413,000.00 9,413,000.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 240,000.00 240,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,595,000.00 7,595,000.00

Свега за Раздео 4: 376,206,000.00 17,248,000.00 393,454,000.00

Извори финансирања за Раздео 1+2+3+4:

01 Приходи из буџета 394,244,000.00 394,244,000.00

07 Донације од осталих нивоа власти 9,413,000.00 9,413,000.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 240,000.00 240,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,595,000.00 7,595,000.00

Свега за Раздео 1+2+3+4: 394,244,000.00 17,248,000.00 411,492,000.00
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осталих извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИ ЦЕНТАР ''БРАЋА НЕДИЋ''

2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
2003-0001 Реализација делатности основног образовања

912 Основно образовање
120 463 Трансфери осталим нивоима власти 17,320,000.00 17,320,000.00

- Социјална давања запосленима 250,000.00 250,000.00
- Накнаде трошкова за запослене 3,600,000.00 3,600,000.00
- Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000,000.00 1,000,000.00
- Стални трошкови 6,500,000.00 6,500,000.00
- Трошкови путовања 120,000.00 120,000.00
- Услуге по уговору 1,470,000.00 1,470,000.00
- Специјализоване услуге 600,000.00 600,000.00
- Текуће поправке и одржавање 250,000.00 250,000.00
- Материјал 2,200,000.00 2,200,000.00
- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 30,000.00 30,000.00
- Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 1,000,000.00
- Машине и опрема 300,000.00 300,000.00
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 17,320,000.00 17,320,000.00
Функција 912: 17,320,000.00 17,320,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:

01 Приходи из буџета 17,320,000.00 17,320,000.00

Свега за Програмску активност 2003-0001: 17,320,000.00 17,320,000.00

2003-5001 Израда мреже грејања у школи
912  Основно образовање 

122 463  Трансфери осталим нивоима власти  700,000.00 700,000.00
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 700,000.00 700,000.00
Функција 912: 700,000.00 700,000.00
Извори финансирања за Пројекат 2003-5001:

01 Приходи из буџета 700,000.00 700,000.00
Свега за Пројекат 2003-5001: 700,000.00 700,000.00

2003-5002 Набавка ормара за учионице
912  Основно образовање 

123 463  Трансфери осталим нивоима власти  100,000.00 100,000.00
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 100,000.00 100,000.00
Функција 912: 100,000.00 100,000.00
Извори финансирања за Пројекат 2003-5002:

01 Приходи из буџета 100,000.00 100,000.00
Свега за Пројекат 2003-5002: 100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 18,120,000.00 18,120,000.00

Свега за Програм 9: 18,120,000.00 18,120,000.00

2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2004-0001 Функционисање средњих школа
920 Средње образовање

125 463  Трансфери осталим нивоима власти  2,550,000.00 2,550,000.00
- Социјална давања запосленима 100,000.00 100,000.00
- Накнаде трошкова за запослене 950,000.00 950,000.00
- Награде запосленима и остали посебни расходи 220,000.00 220,000.00
- Трошкови путовања 30,000.00 30,000.00
- Услуге по уговору 300,000.00 300,000.00
- Специјализоване услуге 150,000.00 150,000.00
- Материјал 600,000.00 600,000.00
- Машине и опрема 200,000.00 200,000.00
Извори финансирања за функцију 920:

01 Приходи из буџета 2,550,000.00 2,550,000.00
Функција 920: 2,550,000.00 2,550,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:

01 Приходи из буџета 2,550,000.00 2,550,000.00
Свега за Програмску активност 2004-0001: 2,550,000.00 2,550,000.00

2004-5001 Набавка електронске опреме
920 Средње образовање

127 463  Трансфери осталим нивоима власти  500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Функција 912: 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за пројекат 2004-5001:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Свега за пројекат 2004-5001: 500,000.00 500,000.00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ ЦЕНТРА ''БРАЋА
НЕДИЋ'' ЗА 2022. ГОДИНУ

23



2004-5002 Набавка намештаја за канцеларију и кабинете
920 Средње образовање

128 463  Трансфери осталим нивоима власти 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Функција 912 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за пројекат 2004-5002:

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Свега за пројекат 2004-5002: 500,000.00 500,000.00

2004-5003 Набавка ормара за учионице
920 Средње образовање

129 463  Трансфери осталим нивоима власти 100,000.00 100,000.00
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 100,000.00 100,000.00
Функција 912 100,000.00 100,000.00
Извори финансирања за пројекат 2004-5003:

01 Приходи из буџета 100,000.00 100,000.00
Свега за пројекат 2004-5003: 100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за Програм 10:
01 Приходи из буџета 3,650,000.00 3,650,000.00

Свега за Програм 10: 3,650,000.00 3,650,000.00

УКУПНО ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИ ЦЕНТАР ''БРАЋА 
НЕДИЋ'' 21,770,000.00
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ОПИС Средства из буџета Средства из 
осталих извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОСНОВНА ШКОЛА ''ВОЈВОДА МИШИЋ''

2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

120 463 Трансфери осталим нивоима власти 8,370,000.00 8,370,000.00
- Социјална давања запосленима 400,000.00 400,000.00
- Накнаде трошкова за запослене 2,200,000.00 2,200,000.00
- Награде запосленима и остали посебни расходи 350,000.00 350,000.00
- Стални трошкови 2,000,000.00 2,000,000.00
- Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
- Услуге по уговору 400,000.00 400,000.00
- Специјализоване услуге 400,000.00 400,000.00
- Текуће поправке и одржавање 1,100,000.00 1,100,000.00
- Материјал 1,000,000.00 1,000,000.00
- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 70,000.00 70,000.00
- машине и опрема 350,000.00 350,000.00
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 8,370,000.00 8,370,000.00
Функција 912: 8,370,000.00 8,370,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:

01 Приходи из буџета 8,370,000.00 8,370,000.00
Свега за Програмску активност 2003-0001: 8,370,000.00 8,370,000.00

2003-5003 Кровна конструкција Пецка ( Основна школа " Војвода 
Мишић)

912 Основно образовање
124 463 Трансфери осталим нивоима власти 1,400,000.00 1,400,000.00

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 1,400,000.00 1,400,000.00

Функција 912: 1,400,000.00 1,400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2003-5004:

01 Приходи из буџета 1,400,000.00 1,400,000.00
Свега за пројекат 2003-5004: 1,400,000.00 1,400,000.00

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 9,770,000.00 9,770,000.00

Свега за Програм 9: 9,770,000.00 9,770,000.00

УКУПНО ОШ ''ВОЈВОДА МИШИЋ'' 9,770,000.00 9,770,000.00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ОШ ''ВОЈВОДА МИШИЋ'' ЗА 2022. ГОДИНУ
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ОПИС Средства из буџета Средства из 
осталих извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''НАПРЕДАК''

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
24 463 Трансфери осталим нивоима власти 8,100,000.00 8,100,000.00

- стални трошкови 800,000.00 800,000.00
- услуге по уговору 243,000.00 243,000.00
- специјализоване услуге 162,000.00 162,000.00
- текуће поправке и одржавање 130,000.00 130,000.00
- порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000.00 10,000.00
- новчане казне и пенали по решењу судова 170,000.00 170,000.00
- машине и опрема 85,000.00 85,000.00
- накнаде из буџета за социјалну заштиту 6,500,000.00 6,500,000.00
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 8,100,000.00 8,100,000.00
Функција 090: 8,100,000.00 8,100,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:

01 Приходи из буџета 8,100,000.00 8,100,000.00
Свега за Програмску активност 0902-0001: 8,100,000.00 8,100,000.00

0902-4001 Помоћ у кући и нега старих лица
020 Старост

20 463 Трансфери осталим нивоима власти 1,550,000.00 1,550,000.00
Извори финансирања за функцију 020:

01 Приходи из буџета 1,550,000.00 1,550,000.00
Функција 020: 1,550,000.00 1,550,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0902-4001:

01 Приходи из буџета 1,550,000.00 1,550,000.00
Свега за Пројекат 0902-4001: 1,550,000.00 1,550,000.00

Извори финансирања за Програм 11:
01 Приходи из буџета 9,650,000.00 9,650,000.00

Свега за Програм 11: 9,650,000.00 9,650,000.00

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''НАПРЕДАК'' 9,650,000.00 10,250,000.00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''НАПРЕДАК'' ЗА 2022. 
ГОДИНУ
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ОПИС Средства из буџета Средства из 
осталих извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОМ ЗДРАВЉА

1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

740 Услуге јавног здравства
107 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 7,054,000.00 7,054,000.00

- плате, додаци и накнаде запослених (дежурство и 
прековремени рад ДЗ Пецка) 4,461,000.00 4,461,000.00

- социјални доприноси на терет послодавца (дежурство и 
прековремени рад ДЗ Пецка) 743,000.00 743,000.00

-услуге по уговору 100,000.00
- текуће поправке и одржавање 250,000.00 250,000.00
- материјал 500,000.00 500,000.00
- машине и опрема 1,000,000.00 1,000,000.00
Извори финансирања за функцију 740:

01 Приходи из буџета 7,054,000.00 7,054,000.00
Функција 740: 7,054,000.00 7,054,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:

01 Приходи из буџета 7,054,000.00 7,054,000.00
Свега за Програмску активност 1801-0001: 7,054,000.00 7,054,000.00

1801-5001 Набавка аутомобила по основу уговора о лизингу
740 Услуге јавног здравства

109 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 1,800,000.00 1,800,000.00
Извори финансирања за функцију 740:

01 Приходи из буџета 1,800,000.00 1,800,000.00
Функција 740: 1,800,000.00 1,800,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1801-5001:

01 Приходи из буџета 1,800,000.00 1,800,000.00
Свега за Пројекат 1801-5001: 1,800,000.00 1,800,000.00

1801-5002 Реконструкција и санација дворишне ограде Дома здравља 
"Осечина"

740 Услуге јавног здравства
110 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за функцију 740:
01 Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00

Функција 740: 2,500,000.00 2,500,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1801-5002:

01 Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00
Свега за Пројекат 1801-5002: 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за Програм 12:
01 Приходи из буџета 11,354,000.00 11,354,000.00

Свега за Програм 12: 11,354,000.00 11,354,000.00

УКУПНО ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА 11,354,000.00 11,354,000.00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДОМА ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА ЗА 2022. ГОДИНУ
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Члан 9. 

 

 Средства буџета у износу од 394.244.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од  17.248.000,00 динара, 

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: 

 

ПРОГРАМ / ПA / 

Пројекат 

Шиф

ра 
Циљ Индикатор 

Очекивана 

вредност у 

2021. 

години 

Циљана 

вредност 

2022. 

Циљана 

вредност 

2022. 

Циљана 

вреднос

т 2022. 

Средства из 

буџета 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

средства 

1 – Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

1101 1. Просторни развој 

у складу са 

плановима 

1. Проценат покривености 

територије урбанистичком 

планском документацијом 

3,75 3,75 4,00 4,25 1.200.000,00  1.200.000,00 

1Просторно 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 

2/4 2/4 3/4 3/4 500.000,00  500.000,00 

2. Проценат површине 

покривен плановима 
детаљне регулације 

0,75 0,75 0,75 1,00 

Остваривање јавног 

интереса у 

одржавању зграда 

0005 1.Очување и 

унапређење 

стамбеног фонда 

1.Број склопљених уговора 

о бесповратном 

суфинансирању 

активности на 

инвестиционом одржавању 

и унапређењу својстава 

зграде 

 

 3 3 3 700.000,00  700.000,00 

           

2 - Комуналне 

делатности 

1102 1.Повећање 

покривености 

насеља и територије 

рационалним јавним 
осветљењем 

 

1.Дужина улица и 

саобраћајница (км) које су 

покривене јавним 

осветљењем  

50 51 52 55 40.250.000,00  40.250.000,00 

2.Повећање 

покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања јавних 

зелених површина, 

одржавања чистоће 

1. Број м2 јавних зелених 

површина на којима се 

уређује и одржава 

зеленило  

19140 м2  

 

204325 м2  

 

205000 м2  

 

206000 

м2  

 

2. Број м2 јавне намене где 

се одржава чистоћа  

50200 м2  

 

50200м2  

 

50200 м2  

 

50200 м2  
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на површинама 

јавне намене и 

зоохигијене 

3.Повећање 

покривености 

корисника и 
територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдевања 

1. Број насељених места 

обухваћен услугама 

водоснабдевања у односу 
на укупан број насеља 

6/20 7/20 8/20 9/20 

Управљање/одржава

ње јавним 

осветљењем 

0001 1.Адекватно 

управљање јавним 

осветљењем 

1. Укупан број 

интервенција по поднетим 

иницијативама грађана за 

замену светиљки када 

престану да раде 

400 350 300 300 10.300.000,00  10.300.000,00 

2.Укупан број замена 

светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој бази) 

200 250 200 250 

2.Ефикасно и 

рационално 

спровођење јавног 
осветљења и 

минималан 

негативан утицај 

нса животну 

средину 

1. Укупан број светиљки 

које су замењене 

савременијим 
(кумулативно из године у 

годину) 

80 100 200 150 

2. Удео енергетски 

ефикасних сијалица у 

укупном броју сијалица 

јавног осветљења 

250/1510 330/1580 420/1580 500/1610 

Одржавање јавних 

зелених површина 

0002 1.Максимална 

могућа покривеност 

насеља и територије 

услугама уређења и 

одржавања зеленила 

1. Број м2 јавних зелених 

површина на којима се 

уређује и одржава 

зеленило у односу на 

укупан број м2 зелених 

површина 

19140 м2  

 

204325 м2  

 

205000 м2  

 

206000 

м2  

 

 

300.000,00 

  

300.000,00 

Одржавање чистоће 

на површинама 
јавне намене 

0003 1.Максимална 

могућа покривеност 
насеља и територије 

услугама одржавања 

чистоће јавних 

површина 

1.Степен покривености 

територије услугама 
одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број 

улица које се чисте у 

односу на укупан број 

улица у општини)  

80% 82% 85% 88% 8.400.000,00  8.400.000,00 

Зоохигијена 0004 1.Унапређење 

заштите од заразних 

и других болести 

које преносе 

животиње 

1.Број км2 територије 

покривен услугом 

зоохигијене 

7 319 319 319 8.250.000,00  8.250.00,00 
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Одржавање гробаља 

и погребне услуге 

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 

14/25 15/25 15/25 15/25 1.500.000,00  1.500.000,00 

Управаљње и 

снабдевање водом 

за пиће 

0008 1.Адекватан 

квалитет пружених 

услуга 
водоснабдевања 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 

2 2 1 1 7.000.000,00  7.000.000,00 

Набавка опреме за 

ЈКП ''Осечина'' 

5001 1.Повећање 

пословне 

способности ЈКП 

„Осечина“ Осечина 

1.Проценат повећања 

прихода 

 5%   4.500.000,00  4.500.000,00 

           

3- Локални 

економски развој 

1501 1. Отварање нових 

предузећа и 

предузетничких 

радњи на 
територији 

града/општине   

1. Број отворених 

предузетничких радњи  

6 6 6 6 3.700.000,00  3.700.000,00 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

0002 1. Стручно 

оспособљавање 

лица и стицање 

првог 

професионалног 

искуства 

1. Број стручно 

оспособљених жена (на 

стручној пракси) 

3 2 2 2 2.000.000,00  2.000.000,00 

2.Број стручно 

оспособљених мушкараца 

(на стручној пракси) 

2 1 1 1 

Подршка 

економском развоју 

и промоцији 
предузетништва 

0003 1. Подстицаји 

општине за развој 

предузетништва 
 

1. Број новозапослених уз 

помоћ успостављених 

механизама за 
финансијску подршку за 

запошљавање 

 

20 0 10 10 1.000.000,00  1.000.000,00 
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Израда плана 

развоја општине 

4001 1.Стварање 

предуслова за 

добијање средстава 

из домаћих и 

иностраних фондова 

 

1.Израђен план развоја   1   700.000,00  700.000,00 

 

 

          

4- Развој туризма 1502 1.Повећање прихода 

од туризма 

1.Проценат повећања 

укупног броја гостију 

Повећање 

10% у 

односу на 

претходну 

годину 

Повећање 

10% у 

односу на 

претходну 

годину 

Повећање 

12% у 

односу на 

претходну 

годину 

Повећањ

е 12% у 

односу 

на 

претход

ну 

годину 

10.787.500,00 1.740.000,00 12.527.500,00 

2.Пораст прихода од 

боравишне таксе 

Повећање 

10% 

Повећање 

10% 

Повећање 

12% 

Повећањ

е 12% 

Управљање 

развојем туризма 

0001 1. Повећање 

квалитета 

туристичке услуге 

на територији 

општине  

1.Број регистрованих 

пружаоца услуга ноћења 

4 4 5 9 5.049.500,00  5.049.500,00 

2. Број уређених и на 

адекватан начин 

обележених (туристичка 

сигнализација) 
туристичких локалитета у 

општини  

7 7 7 7 

Промоција 

туристичке понуде 

0002 1. Адекватна 

промоција 

туристичке понуде 

општине на 

циљаним 

тржиштима 

1. Број догађаја који 

промовишу туристичку 

понуду општине у земљи 

и/или иностранству на 

којима учествује ТО 

општине 

17 17 17 17 890.000,00  890.000,00 

Сајам шљива 7001 1. Повећање посете 

туристичким 

локалитетима и 

културно 

историјским 
споменицима 

1. Број посетилаца на 

Сајму 

15000 15000 15000 20000 4.848.000,00 1.740.000,00 6.588.000,00 

2. Мотивисање 

домицилног 

становништва за 

производњу 

традиционалних 

јела и производа из 

народне радиности 

1. Број излагача народне 

радиности 

45 45 50 50 

2. Број излагача домаће 

производње хране и пића 

60 60 60 60 

3. Број излагача из области 

привреде  

80 80 80 80 
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5 – Пољопривреда 

и рурални развој 

0101 1.Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Број корисника мера 

усвојене пољопривредне 

политике / 1000 

становника 

36,2 40,3 41,5 42,1 11.700.000,00  11.700.000,00 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

0001 1. Стварање услова 

за развој и 

унапређење 

пољопривредне 

производње на 

територији ЛС 

1. Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 

територији ЛС 

 

0 7 7 9 700.000,00  700.000,00 

Мере подршке 
руралном развоју 

0002 1. Изградња 
одрживог, 

ефикасаног и 

конкурентног 

пољопривредног 

сектора 

1. Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници кредитне 

подршке у односу на 

укупан број 

пољопривредних 

газдинстава 

65/3300 33/3150 35/3150 36/3150 11.000.000,00  11.000.000,00 

2. Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера руралног 

развоја у односу на укупан 

број пољопривредних 
газдинстава 

370/3300 340/3150 370/3150 400/3150 

 

 

          

6 - Заштита 

животне средине 

0401 1.Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

1.Проценат становништва 

покривеног услугом 

прикупљања комуналног 

отпада 

90% 95% 95% 95% 5.950.000,00 330.000,00 6.280.000,00 

Управљање 

заштитом животне 

средине 

0001 1. Испуњење 

обавеза у складу са 

законима у домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и мера 
заштите 

1.Набављен тотални 

хербицид (у литрима) 

200 200 200 200 1.650.000,00  1.650.000,00 

2.Површина уништене 

амброзије (у ха) 

50 50 50 50 

3.Површине третиране 

ларвицидним препаратом 

(у ха) 

100 100 100 100 
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Праћење квалитета 

елемената животне 

средине 

0002 1.Праћење у складу 

са прописаним 

законским 

обавезама 

1.Број урађених 

мониторинга 

1 1 1 1 500.000,00  500.000,00 

Управљање 

отпадним водама 

0004 1.максимална 

могућа покривеност 

корисника и 

територије услугама 

уклањања отпадних 

вода 

1.Проценат покривености 

територије услугама 

прикупљања и одвођења 

отпадних вода (мерено 

кроз број насеља у односу 

на укупан број насеља) 

4,6 4,6 4,6 4,6 1.200.000,00  1.200.000,00 

Управљање 
комуналним 

отпадом 

0005 1.Спровођење 
редовних мерења на 

територији општине 

и испуњење обавеза 

у складу са 

законима 

1.Број извршених 
контрола или надзора мера 

поступања са отпадом у 

складу са Законом о 

управљању отпадом 

35 30 35 40 2.600.000,00 330.000,00 2.930.000,00 

           

7 – Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701 1. Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту 

доприноса социо-

економском развоју 

1. Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности 

града/општине (у км) 

3 3 3 3 51.200.000,00 5.265.000,00 56.465.000,00 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

0002 1. Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и  
редовно одржавање 

асфалтног 

покривача 

1. Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних путева 

100 120 120 130 41.050.000,00  41.050.000,00 

2. Одржавање 

квалитета улица 

кроз реконструкцију 

и редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

 

1. Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних улица 

2 2 2 2 

3. Опремање и 

одржавање 
саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и улицама 

1. Број поправљених и 

новопостављених 
саобраћајних знакова 

100 90 80 70 

2. Дужина хоризонталне 

саобраћајне сигнализације 

(у км) 

 

 

5,0 6,0 8,0 10,0 
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Едукација младих о 

безбедности 

саобраћаја 

4001 1.Упознавање 

младих са 

одредбама новог 

Зкона о безбедности 

саобраћаја на 

путевима 

1.Број одржаних 

предавања 

5 10 10 10 300.000,00  300.000,00 

Набавка 

сигурносних 

седишта за 

новорођене бебе 

4002 1.Повећање 

безбедности превоза 

деце 

1.Број набављених 

седишта за бебе 

90 90 100 110 600.000,00  600.000,00 

Едукација и 
унапређење 

безбедности возача  

4003 1.Безбеднији 

саобраћај на 

локалним путевима 

1.Број одржаних едукација 2 2 2 3 40.000,00  40.000,00 

Набавка брзинског 

дисплеја 

5001 1. Смањење брзине 

кретања возила 

1. Просечна брзина 

кретања возила 

50 50 50 50 300.000,00  300.000,00 

Набавка 
сигурносних камера  

5002 1.Повећање 

безбедности 

саобраћаја 

 

1.Смањење броја 

прекршаја у саобраћају 

2500 2000 2000 2000 1.410.000,00 5.265.000,00 6.675.000,00 

Изградња тротоара 

у улици Др Цветка 

Томић у Пецкој 

5003 1.Стварање 

безбеднијих услова 

за кретање грађана у 

варошици Пецка 

 

1.Број метара изграђеног 

тротоара 

 750   5.000.000,00  5.000.000,00 

Изградња паркинга 

у улици Хајдук 

Вељковој у Осечини 
код ПУ „Лане“ 

5004 Безбедније 

паркирање учесника 

у саобраћају 

Број паркинг места  20   2.500.000,00  2.500.000,00 

           

8 - Предшколско 

васпитање и 

образовање 

2002 1. Повећање 

обухвата деце 

предшколским 

васпитањем  и  

образовањем 

 

1. Проценат уписане деце 

у односу на број укупно 

пријављене деце 

50% 75% 75% 75% 38.626.000,00 7.913.000,00 46.539.000,00 

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

0002 1. Обезбеђени 

адекватни услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом уз 

повећан обухват 

1. Просечан број деце по 

васпитачу/васпитачици 

(јасле, предшколски, 

припремни предшколски 

програм) 

 
 

 

Јасле - 8 , 

Предшколс

ки програм 

- 12, ППП - 

10 

Јасле - 9 , 

Предшкол

ски 

програм - 

13, ППП - 

8 

Јасле 8 , 

Предшкол

ски 

програм - 

12, ППП - 

10 

Јасле - 

10 , 

Предшк

олски 

програм 

- 12, 
ППП - 

10 

38.626.000,00 7.913.000,00 46.539.000,00 
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2. Просечан број деце у 

групи (јасле, предшколски, 

припремни предшколски 

програм) 

Јасле - 22 , 

Предшколс

ки програм 

- 30, ППП - 

8 

Јасле - 23 , 

Предшкол

ски 

програм - 

30, ППП - 

8 

Јасле - 23 , 

Предшкол

ски 

програм - 

30, ППП - 

8 

Јасле - 

25 , 

Предшк

олски 

програм 

- 30, 

ППП - 8 

           

9 – Основно 

образовање и 

васпитање 

2003 1. Потпуни обухват 

основним  

образовањем и  
васпитањем 

1. Обухват деце основним 

образовањем  (разложено 

према полу) 

ОШ 

Осечина 

387(201 
дечак и 186 

девојчица) 

ОШ Пецка 

93 

девојчице,9

2 дечака 

ОШ 

Осечина 

376(194 
дечака,182

девојчице) 

ОШ 

Пецка 

90 

девојчица 

92 дечака 

ОШ 

Осечина 

376(194 
дечака,18

2девојчиц

е) 

ОШ 

Пецка 

90 

девојчица,

92 дечака 

ОШ 

Осечина 

376(194д
ечака и 

182 

девојчиц

е) 

ОШ 

Пецка 

90девојч

ица 

92 

дечака 

39.090.000,00  39.090.000,00 

2. Стопа прекида основног 

образовања (разложено 

према полу) 

ОШ 

Осечина 0% 

девојчица, 
0% дечака 

ОШ Пецка 

0% 

девојчица, 

0% дечака 

ОШ 

Осечина 

0% 
девојчица, 

0% дечака 

ОШ 

Пецка 90 

девојчица, 

92 дечака 

ОШ 

Осечина 

0% 
девојчица, 

0% дечака 

ОШ 

Пецка 0% 

девојчица, 

0% дечака 

ОШ 

Осечина 

0% 
девојчиц

а, 0% 

дечака 

ОШ 

Пецка 

0%девој

чица0% 

дечака 

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 

ОШ 

Осечина 0% 

ОШ Пецка 

3,78% 

ОШ 

Осечина 

0% 

ОШ 
Пецка 

3,00% 

ОШ 

Осечина 

0% 

ОШ 
Пецка 

3,00% 

ОШ 

Осечина 

0% 

ОШ 
Пецка 

3,00% 

2.Број објеката који су 

прилагодили простор за 

децу са инвалидитетом  

ОШ 

Осечина 0 

ОШ Пецка 

1 

ОШ 

Осечина 0 

ОШ 

Пецка 1 

ОШ 

Осечина 0 

ОШ 

Пецка 1 

ОШ 

Осечина 

0 

ОШ 

Пецка 1 
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Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 1. Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом у 

основним школама 

1. Просечан број ученика 

по одељењу (разврстани 

по полу) 

ОШ 

Осечина 0 

девојчица, 0 

дечака 

ОШ Пецка 

6 девојчица, 

6 дечака 

 

ОШ 

Осечина 0 

девојчица, 

0 дечака 

ОШ 

Пецка 6 

девојчица, 

6 дечака 

ОШ 

Осечина 0 

девојчица, 

0 дечака 

ОШ 

Пецка 6 

девојчица, 

6 дечака 

ОШ 

Осечина 

0 

девојчиц

а, 0 

дечака 

ОШ 

Пецка 6 

девојчиц

а, 6 
дечака 

36.890.000,00  36.890.000,00 

2. Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним школама 

1. Број ученика који 

похађају ваннаставне 

активности 

ОШ 

Осечина 0 

ОШ Пецка 

130 

ОШ 

Осечина 0 

ОШ 

Пецка 150 

ОШ 

Осечина 0  

ОШ 

Пецка 150 

ОШ 

Осечина 

0  

ОШ 

Пецка 

150 

2. Број стручних лица која 

су добила најмање 24 бода 

за стручно усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на годишњем 

нивоу 

ОШ 

Осечина 0 

ОШ Пецка 

26 

ОШ 

Осечина 0 

ОШ 

Пецка 35 

ОШ 

Осечина 0 

ОШ 

Пецка 35 

ОШ 

Осечина 

0 

ОШ 

Пецка 35 

3. Број талентоване деце 
подржане од стране 

општине у односу на 

укупан број деце у 

школама   

ОШ 
Осечина 0 

ОШ Пецка 

1 

ОШ 
Осечина 0 

ОШ 

Пецка 1 

ОШ 
Осечина 0 

ОШ 

Пецка 1 

ОШ 
Осечина 

0 

ОШ 

Пецка 1 

Израда мреже 

грејања у школи ( 

Образовно –

васпитни центар 

„Браћа Недић“) 

5001 1. Побољшање 

грејања у школи 

Број пројектних свески  1   700.000,00  700.000,00 

    

Набавка ормара за 

учионице 

5002 1.Олакшавање и 

чување школске 

документације и 

важних материјала 

Број набављених ормара  7   100.000,00  100.000,00 

    

Кровна 

конструкција Пецка 

( Основна школа „ 
Војвода Мишић“ 

Пецка 

 

5003 1. Заштита објеката 

од даљег пропадања 

и прокишњавања 

Продужење века објекта  број 

година( 22 

година) 

број 

година( 22 

године) 

 1.400.000,00  1.400.000,00 
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10 – Средње 

образовање и 

васпитање 

2004 1.Повећање 

обухвата 

средњошколског 

образовања 

1.Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем  

90 ( 46 

девојчица и 

44 дечака) 

67(36 

дечака и 

31 

девојчица) 

70  ( 40 

дечака и 

30 

девојчица) 

70 (40 

дечака и 

30 

девојчиц

а) 

5.050.000,00  5.050.000,00 

2.Стопа прекида средњег 

образовања 

0% 

девојчица, 

0% дечака 

0% 

девојчица, 

0% дечака 

0% 

девојчица, 

0% дечака 

0% 

девојчиц

а, 0% 

дечака 

2.Унапређење 

доступности 
средњег образовања 

1.Проценат деце која се 

школују у средњим 
школама на основу 

индивидуалног образовног 

плана (ИОП2) у односу на 

укупан број деце 

1,8% 0% 1% 1% 

2.Број објеката који су 

прилагодили простор за 

децу са инвалидитетом у 

односу на укупан број 

објеката средњих школа 

1 1 1 1 

Реализација 

делатности средњег 

образовања 

0001 1.Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно-образовни 

рад у средњим 

школама и безбедно 
одвијање наставе 

1.Просечан број ученика 

по одељењу 

 

 

6 

девојчица 

7 дечака 

  3.950.000,00  3.950.000,00 

Набавка 

електронске опреме 

(Образовно-

васпитни центар 

''Браћа Недић'') 

5001 1. Унапређење 

образовања ученика 

школе 

1.Број набављених 

рачунара 

 

 5   500.000,00  500.000,00 

2. Број набављених 

пројектора 

 2   

Набавка намештаја 
за канцеларију и 

кабинете 

(Образовно-

васпитни центар 

''Браћа Недић'') 

 

5002 1.Опремање 
канцеларије и 

кабинета 

1.Број набављених столова  20   500.000,00  500.000,00 

Набавка ормара за 

учионице 

(Образовно-

васпитни центар 

''Браћа Недић'') 

 

5003 1.Олакшавање и 

чување школске 

документације и 

важних материјала 

1.Број набављених ормара  3   100.000,00  100.000,00 
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11 - Социјална и 

дечија заштита 

0902 1. Повећање 

доступности права и 

услуга социјалне 

заштите 

1. Број корисника мера и 

услуга социјалне и дечје 

заштите који се 

финансирају из буџета 

општине у односу на број 

становника 

 

 

290 390 450 450 20.370.000,00  20.370.000,00 

Једнократне помоћи 

и други облици 
помоћи 

 

 

0001 1. Унапређење 

заштите 
сиромашних 

1. Број корисника 

једнократне новчане 
помоћи у односу на укупан 

број грађана 

290 390 420 450 14.000.000,00  14.000.000,00 

Дневне услуге у 

заједници 

0016 1. Подстицање 

развоја разноврсних 

социјалних и других 

услуга у заједници 

1.Број удружења која 

добијају средства из 

буџета општине 

2 2 2 2 220.000,00  220.000,00 

Подршка 

реализацији 

програма Црвеног 

крста 

0018 1.Социјално 

деловање – 

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 
солидарности међу 

људима, 

организовањем 

различитих облика 

помоћи 

 

1.Број акција на 

прикупљању различитих 

врста помоћи  

4 ддк 

До 15 разно 

 

4 ддк 

До 15 

разно 

 

4 ддк 

До 15 

разно 

 

4 ддк 

До 15 

разно 

 

950.000,00  950.00,00 

2.Број дистрибуираних 

пакета за социјално 

угрожено становништво 

300 300 300 300 

3.Број волонтера Црвеног 

крста женског пола 

7 15 15 15 

4.Број волонтера Црвеног 
крста мушког пола 

33 25 25 25 

Подршка деци и 

породици са децом 

0019 1.Унапређење 

услуга социјалне 

заштите за децу и 

породицу 

 

1.Број услуга 1 2 1 1 650.000,00  650.000,00 

Подршка рађању и 

родитељству 

0020 1. Унапређење 

популационе 
политике 

1. Висина буџетских 

издвајања за локалне  мере 
популационе политике 

 

3.024.000 3.000.000 3.000.000 3.000.00

0 

3.000.000,00  3.000.000,00 

Помоћ и нега у кући 

старим и 

инвалидним лицима 

4001 1. Пружање помоћи 

у кући и неге 

старим лицима 

1. Број старих лица којима 

је пружена помоћ 

 

24 24 24 24  

1.550.000,00 

 1.550.000,00 

2. Број геронто домаћица 

 

2 2 2 2 
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12 - Здравствена 

заштита 

1801 1. Унапређење 

здравља 

становништва 

1. Очекивано трајање 

живота становника 

општине 

78 79 79 79 11.904.000,00  11.904.000,00 

2. Покривеност 

становништва примарном 

здравственом заштитом 

 

 

100% 100% 100% 100% 

Функционисање 
установа примарне 

здравствене заштите 

0001 1. Унапређење 

доступности, 

квалитета и 
ефикасности ПЗЗ 

1. Број обраћања 

саветнику за заштиту 

права пацијената 

0 0 0 0 7.054.000,00  7.054.000,00 

Проценат реализације 
планова инвестирања у 

објекте и опрему установа 

примарне здравствене 

заштите 

80% 80% 80% 80% 

Мртвозорство 

 

0002 х х х х х х 550.000,00  550.000,00 

Набавка аутомобила 

по основу уговора о 

лизингу 

5001 1. Ефикасније 

обезбеђење превоза 

пацијената у хитним 

и осталим 

случајевима 

 

 

1.Број набављених 

санитетских возила 

4 5 5 5 1.800.000,00  1.800.000,00 

Реконструкција и 

санација дворишне 
ограде Дома 

здравља „Осечина“ 

5002 1.Повећање 

безбедности 
службеног простора 

ДЗ „Осечина“ 

1.Број метара урађене 

ограде 

 205   2.500.000,00  2.500.000,00 

13 - Развој културе 

и информисања 

1201 1. Подстицање 

развоја културе  

1. Број реализовабих 

програма на 1000 

становника који доприносе 

остваривању општег 

интереса у култури 

 6 6 6 19.164.000,00  19.164.000,00 

Функционисање 
локалних установа 

културе  

0001 1.Обезбеђење 
редовног 

функционисања 

установа културе 

1. Број запослених у 
установама у односу на 

укупан број запослених у 

ЈЛС 

 6 6 6 12.409.000,00  12.409.000,00 
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Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0002 1. Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

Број грађана који су 
учествовали у програмима 

културне продукције 
уметничког стваралаштва 
.Број грађана из осетљивих 
група који су учествовали у 
програмима културне 
продукције 

 3600 3700 3800 3.310.000,00  3.310.000,00 

Унапређење система 

очувања и 
представљања 
културно-историјског 
наслеђа 

0003 1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе 

у односу на број 

планираних програма 

55 ( музеј) 

2600 

(Архив) 

60 ( музеј) 

2600 

(Архив) 

65 ( музеј) 

2600 

(Архив) 

70 ( 

музеј) 

2600 

(Архив) 

170.000,00  170.000,00 

   Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифрстација 

по становнику 

8000 8500 9000 9500    

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса у 
области јавног 

информисања 

0004 1.Повећана понуда 

квалитетних 

медијских садржаја 
из области 

друштвеног живота 

локалне заједнице 

 

1.Број програмских 

садржаја подржаних на 

конкурсима јавног 
информисања 

7 8 7 7 2.075.000,00  2.075.000,00 

Реконструкција 

бисокопске сале у 

Осечини 

5001 1.Повећање 

безбедности и 

повећан степен 

комфора посетилаца 

на културним 

програмима и 

манифестацијама 

1.Повећан број посетилаца 

на културним програмима 

и манифестацијама 

1500 1500 1500 1500 

 

1.000.000,00  1.000.000,00 

Енергетска санација 

Народне библиотеке 

„Осечина“ 

5002 1.Повећање 

енергетске 

ефикасности објекта 

1.Проценат смањења 

трошкова енергената 

 30%   200.000,00  200.000,00 

14 - Развој спорта 

и омладине 

 

1301 

1.Обезбеђење 
услова за бављење 

спортом свих 

грађана и  грађанки 

општине 

1. Број чланова спортских 
организација и удружења 

300 300 300 300 24.987.000,00  24.987.000,00 

2.Број чланова спортских 

организација и удружења 

7 7 7 7 

3.Број жена чланова 

спортских организација и 

удружења 

70 70 70 70 
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Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

0001 1.Унапређење 

подршке локалних 

спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта 

 

1.Број годишњих програма 

спортских организација 

финансираних од стране 

општине 

7 7 8 8 7.300.000,00  7.300.000,00 

Функционисање 

локалних спортских 
установа 

0004 1. Обезбеђивање 

услова за рад 
установа из области 

спорта 

1. Број програма које 

реализују установе из 
области спорта 

5 5 5 5 17.297.000,00  17.297.000,00 

1.Број спортских 

организација које користе 

услуге установе из области 

спорта 

 

6 6 6 6 

2.Степен искоришћења 

капацитета установа 

95% 95% 95% 95% 

Спровођење 

омладинске 

политике 

0005 1.Подршка 

активном 

укључивању младих 

у различите 

друштвене 

активности 
 

1.Број младих корисника 

услуга мера омладинске 

политике 

350 350 350 350 390.000,00  390.000,00 

           

15 – Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

0602 1.Одрживо управно 

и финансијско 

функционисање 

града/општине у 

складу са 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

 

1. Број донетих  аката 

(решења) Општинске 

управе 

900 1500 1500 1500 90.227.500,00 2.000.000,00 92.227.500,00 

Функционисање 

локалне самоуправе 

и градских општина 

0001 1. Функционисање 

управе 

1. Проценат попуњености 

радних места која 

подразумевају вођење 
управног поступка 

 

80% 80% 80% 80% 72.917.500,00 2.000.000,00 74.917.500,00 
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Функционисање 

месних заједница 

0002 1.Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и интереса 

локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

1.Број 

иницијатива/предлога 

месних заједница према 

општини у вези са 

питањима од интереса за 

локално становништво 

1 1 1 1 780.000,00  780.000,00 

Општинско/градско 

правобранилаштво 

0004 1.Заштита 

имовинских права и 

интереса града 

1.Број предмета у раду 

правобранилаштва  

х х х х 482.000,00  482.000,00 

Текућа буџетска 
резерва 

0009 х х х х х х 9.000.000,00  9.000.000,00 

Стална буџетска 

резерва 

 

0010 х х х х х х 500.000,00  500.000,00 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

0014 1.Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система заштите и 
спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

других непогода 

 

1.Број уређених 

водотокова II реда на 

територији општине 

4 4 4 5 3.548.000,00  3.548.000,00 

2.Број остварених 

дневница за ангажовање 
припадника цивилне 

заштите 

50 50 50 50 

Да се грађани питају 4001 1.Учешће грађана у 

одлучивању 

приликом израде 

буџета  

 

Број грађана који се 

уклучује у припрему 

буџета 

50 50   1.000.000,00  1.000.000,00 

           

16 - Политички 

систем локалне 

самоуправе 

2101 1.Ефикасно и 

ефективно 
функционисање 

органа политичког 

система локалне 

самоуправе 

 

х х x x x 18.038.000,00  18.038.000,00 

Функционисање 

скупштине 

0001 1.Функционисање 

локалне скупштине 

 

1.Број седница скупштине 10 11 11 11 9.252.000,00  9.252.000,00 

Функционисање 

извршних органа 

0002 1. Функционисање 

извршних органа 

 

1.Број седница извршних 

органа 

35 35 35 35 8.786.000,00  8.786.000,00 

42



17 - Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије 

0501 1.Унапређење 

енергетске 

ефикасности  

1.Проценат побољшања 

квалитета ваздуха 

50% 50%   2.000.000,00  2.000.000,00 

Енергетска санација 

стамбених објеката 

4001 1.Унапређење 

енергетске 

ефикасности 

породичних кућа  

 

1.Проценат побољшања 

квалитета ваздуха 

50% 50%   2.000.000,00  2.000.000,00 

УКУПНО:         

394.244.000,00 

 

 

17.248.000,00 
 

411.492.000,00 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 10. 

 Број запослених на неодређено и одређено време, код корисника буџета, за које је у 

буџету општине планирана маса средстава за плате је следећи:  

- 36 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 

- 6 запослених у локалној администрацији на одређено време; 

- 29 запослених у предшколској установи на неодређено време; 

- 11 запослених у предшколској установи на одређено време; 

- 4 запослених у установи културе на неодређено време; 

- 2 запослених у установи културе на одређено време; 

- 5 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. 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине. 

 

Члан 12.  

 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 13. 

 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. 

 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 14. 

 Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације 

у текућу буџетску резерву доноси руководилац директног корисника. 
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Члан 15. 

Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве, на предлог органа управе 

надлежног за финансије, доноси Општинско веће. 

Члан 16. 

 Одлуку о отварању буџетског фонда, у складу са чланом 64. Закона о буџетском 

систему, доноси Општинско веће. 

Члан 17. 

 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 18. 

 Овлашћује се председник 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 19. 

 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 20. 

 Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2022. години по посебном акту 

(решењу) који доноси Председник општине, односно Општинско веће, у оквиру следећих 

раздела: 

- Раздео 1 – Скупштина општине, позиција 7, економска класификација 481 – 

Дотације невладиним организацијама, 

- Раздео 4 – Општинска управа, функција 090, Програм 0902 Социјална и дечја 

заштита, позиција 26, економска класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама, 

- Раздео 4 – Општинска управа, функција 421, Програм 0101 Пољопривреда и 

рурални развој, позиција 66, економска класификација 481 - Дотације 

невладиним организацијама, 

- Раздео 4 – Општинска управа, функција 560, Програм 0401 Заштита животне 

средине, позиција 89, економска класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама, 
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- Раздео 4 – Општинска управа, функција 810, Програм 1301 Развој спорта и 

омладине, позиција 111, економска класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама, 

- Раздео 4 – Општинска управа, функција 820, Програм 1201 Развој културе и 

информисања, позиција 113, економска класификација 481 - Дотације 

невладиним организацијама, 

- Раздео 4 – Општинска управа, функција 840, Програм 1201 Развој културе и 

информисања, позиција 118, економска класификација 481 - Дотације 

невладиним организацијама, 

- Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.10 Месне заједнице, позицијa 130, 

економскa класификациja 421 – Стални трошкови, 

- Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.10 Месне заједнице, позицијa 131, 

економскa класификациja 425 – Текуће поправке и одржавање, 

- Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.10 Месне заједнице, позицијa 132, 

економскa класификациja 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате. 

-  

Члан 21. 

 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 основу предлога органа надлежног за послове 

финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану 

капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.  

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 2021. години, у складу са одобреним апропријацијама 

у 2021. години, а неизвршене у току 2021. године, преносе се у 2022. 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 

2022. годину рачуна се по формули: одобрена апропријација за 2022. годину – преузете 

обавезе из 2021. године = расположива апропријација у 2022. години. 

 

Члан 22. 

 

 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. 
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Члан 23. 

 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 24. 

 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 91/2019). 

Члан 25. 

 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. 

Члан 26. 

 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 27. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. 

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 28. 

 Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника 

општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2022. 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. 

Члан 29. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 

исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 
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Члан 30. 

 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, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020). 

Члан 31. 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 

2022. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су 

овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине  Осечина за 2022. 

годину. 

Члан 32. 

 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 33. 

 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника 

јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили 

сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине 

општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

 

 

Члан 34. 

 У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, 

божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради 

побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава 

буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и 

новчаних честитки за децу запослених. 

 Такође, у 2022. 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. 
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Члан 35. 

 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. 

Члан 36. 

 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. 

Члан 37. 

 Ову Одлуку објавити у ''Општинском службеном гласнику'' и доставити 

министарству надлежном за послове финансија. 

Члан 38. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1. јануара 2022. 

године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

БРОЈ: 060-_____/2021  

                     ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

 

                                    Светозар Гачић, с.р 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Осечина за  2022. годину је члан 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члан 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени глaсник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) којим је 

утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. 

 Законом о буџетском систему уређено је планирање, припрема и доношење буџета локалне 

власти, детаљно су утврђени поступци које, у поступку доношења буџета, обављају директни и 

индиректни корисници буџета локалне власти, јавне службе и јавна предузећа, односно правна лица 

над којима локална власт има потпуну или делимичну контролу, са циљем да се на најбољи начин 

изврши планирање, припрема и доношење буџета. Буџетским календаром предвиђени су рокови 

према којима се извршава поступак припреме и доношења буџета.  

 Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијом за 

2023. и 2024. годину које је донео Министар финансија, утврђене су основне економске 

претпоставке и смернице за припрему буџета локалне власти. Основне макроекономске 

претпоставке за 2022. годину су стопа реалног раста БДП 4,0%, раст потрошачких цена 2,5%, 

номинални раст БДП 6,8%.  

 Основне смернице дате Упутством: 

- приликом планирања прихода је потребно поћи од процене остварења за 2021. годину, 

при чему укупан раст не сме да буде већи од номиналног раста БДП (6,8%) 

- приликом планирања расхода 

o Плате планирати на нивоу масе исплаћених плата у 2021. години, а највише до 

дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике 

Србије за 2021. годину,  

o Не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, годишњих, божићних и 

других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања 

материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике 

буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 

2022. години и новчаних честитки за децу запослених, 

o Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, 

планирати крајње рестриктивно, 

o У оквиру групе конта 42 – коришћење услуга и роба реално планирати расходе, 

водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421), 

o У оквиру субвенција (451) преиспитати све програме по основу којих се додељују. 

 

П Р И Х О Д И 

Приходи и примања буџета општине Осечина за 2022. годину планирани су у укупном 

износу од 394.244.000 динара, што је за око 5% више у односу на процену остварења прихода 

буџета за 2021. годину.  

Приходи општине Осечина увећани су у складу са процентом који је прописан Упутством за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијом за 2023. и 2024. годину 

које је донео Министар финансија (6,8%)  
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Уступљени порези и накнаде планирани су у укупном износу од 139.673.000 динара  и чине 

34,43% укупних прихода буџета. 

 Приходи од ненаменских трансфера од Републике планирани су, у складу са Упутством за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијом за 2023. и 2024. годину, у 

истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, 

175.006.000 динара и чине 44,4% укупних прихода буџета. 

 Изворни приходи буџета општине планирани су у укупном износу од 79.553.000 динара, 

што чини 20,18% укупних прихода буџета. 

Примања од продаје непокретности планирана су у износу од 12.000 динара. 

Средства из осталих извора (наменски трансфери, добровољни трансфери) планирана су у 

износу од 9.653.000 динара. 

Одлуком о буџету општине Осечина за 2022. годину планирано је и 7.595.000 динара 

пренетих неутрошених средстава из ранијих година.  

711111 - Порез на зараде  

Утврђује се и наплаћује по члану 13-21. Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 

24/2001, ........, 113/2017, 7/2018 – усклађени дин.износи, 95/2018, 4/2019 – усклађени дин.износи, 

86/2019 и 5/2020 – усклађени дин.износи, 153/2020, 156/2020- усклађени дин.износи, 6/2021- 

усклађени дин.износи). Према члану 35. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 

95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн.)  74% припада јединици локалне самоуправе. Плаћа се по стопи 10% према пребивалишту 

запосленог (на зараде, накнаде зараде, накнада трошкова и других примања). 

 

711121 - Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске управе 

Утврђује се и наплаћује према члану 31. – 51. Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, 

бр. 24/2001, ........, 113/2017, 7/2018 – усклађени дин.износи, 95/2018, 4/2019 – усклађени дин.износи, 

86/2019 и 5/2020 – усклађени дин.износи, 153/2020, 156/2020- усклађени дин.износи, 6/2021- 

усклађени дин.износи), као приход јединице локалне самоуправе, прописан је Законом о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. 

изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн.) у члану 35. став 1. тачка 1. подтачка 2.. 

Остварује се на основу Решења пореске управе по стопи од 10%. Припада 100% јединици локалне 

самоуправе. 

 
711122 - Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

Утврђује се и наплаћује на основу члана 31. – 51. (посебно регулисано чланом 40.-42.) Закона о 

порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/2001, ........, 113/2017, 7/2018 – усклађени 

дин.износи, 95/2018, 4/2019 – усклађени дин. износи, 86/2019 и 5/2020 – усклађени дин. износи, 

153/2020, 156/2020- усклађени дин.износи, 6/2021- усклађени дин.износи) и члана 35. став 1. тачка 

1. подтачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени 
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дин.изн.). Остварује се на основу Решења пореске управе по стопи од 10%. Припада 100% јединици 

локалне самоуправе. 

 
711123 - Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

Утврђује се и наплаћује на основу члана 31. – 51. Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник 

РС“, бр. 24/2001, ........, 113/2017, 7/2018 – усклађени дин.износи, 95/2018, 4/2019 – усклађени 

дин.износи, 86/2019 и 5/2020 – усклађени дин.износи, 153/2020, 156/2020- усклађени дин.износи, 

6/2021- усклађени дин.износи) и члана 35. став 1. тачка 1. подтачка 2. Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 

125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон 

и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Остварује се на основу Решења 

пореске управе по стопи од 10%. Припада 100% јединици локалне самоуправе. 

 
711145 - Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 

Утврђује се и наплаћује на основу члана 82. Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, 

бр. 24/2001, ........, 113/2017, 7/2018 – усклађени дин.износи, 95/2018, 4/2019 – усклађени дин.износи, 

86/2019 и 5/2020 – усклађени дин.износи, 153/2020, 156/2020- усклађени дин.износи, 6/2021- 

усклађени дин.износи) и члана 35. став 1. тачка 1. подтачка 4. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 

- усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 

- др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 

86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Обвезник је физичко лице које даје 

покретне ствари у закуп. Остварује се на основу Решења пореске управе по стопи од 20%, (према 

бруто приходу (закупнина + обавезе) умањеном за нормиране трошкове – описано у члану 82. 

ЗОПДГ). Припада 100% јединици локалне самоуправе. 

 

711146 - Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске 

Управе 

Прописан је чланом 35. став 1. тачка 1. подтачка 1. Закона о финанисрању локалне самоуправе – 

члан 35. став 1. тачка 1. подтачка 1. ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. 

изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). наплаћује 

се само дуг из ранијх година. 

  

711191 – Порез на остале приходе 

Прописан је чланом 85. Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/2001, ........, 

113/2017, 7/2018 – усклађени дин.износи, 95/2018, 4/2019 – усклађени дин.износи, 86/2019 и 5/2020 

– усклађени дин.износи, 153/2020, 156/2020- усклађени дин.износи, 6/2021- усклађени дин.износи) и 

чланом 35. став 1. тачка 1. подтачка 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 

95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Обвезник је физичко лице које је остварило било који од 

прихода наведених у члану 85. Закона о порезу на доходак грађана, по стопи од 20%. Нормирани 

трошкови 20%. Припада 100% јединици локалне самоуправе.  

 

711193 – Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 

Прописан је чланом 84а. Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр. 24/2001, ........, 

113/2017, 7/2018 – усклађени дин.износи, 95/2018, 4/2019 – усклађени дин.износи, 86/2019 и 5/2020 
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– усклађени дин.износи, 153/2020, 156/2020- усклађени дин.износи, 6/2021- усклађени дин.износи). 

Обвезник је физичко лице које је остварило приход наведен у члану 84а. Закона о порезу на доходак 

грађана. Плаћа се по стопи од 20%, нормирани трошкови 50%. 

 

713121 – Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 

Прописан је чланом 2. - 13. Закона о порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист 

СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 

95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020) и чланом 6. – 8. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 

- усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 

- др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 

86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Одлуком Скупштине општине 

утврђују се пореска основица и пореске стопе. Наплата се врши по решењима Локалне пореске 

администрације. Припада 100% јединици локалне самоуправе. 

 

713122 – Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 

Прописан је чланом 2. - 13. Закона о порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист 

СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 

95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020) и чланом 6. – 8. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 

- усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 

- др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 

86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Одлуком Скупштине општине 

утврђују се пореска основица и пореске стопе. Наплата се врши по решењима Локалне пореске 

администрације. Припада 100% јединици локалне самоуправе. 

 

713311 – Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 

Прописан је чланом 35. став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 

95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.) и чланом 14. – 22. Закона о порезу на имовину ("Сл. гласник 

РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - 

др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 

68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020). Остварује се на основу 

Решења Пореске управе. Обвезник је лице које наследи или на поклон прими непокретност или 

предмет који се налази на територији РС. Припада 100% јединици локалне самоуправе. 

 

713421 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске 

управе 

Прописан је чланом 23. – 31б.  Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. 

лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 

95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020) и чланом 35. став 1. тачка 3. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. 

изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Остварује 

се на основу Решења Пореске управе по стопи од 2,5%. Припада 100% јединици локалне 

самоуправе. 
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713423 - Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе 

Прописан је чланом 23. – 31б.  Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. 

лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 

95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020) и чланом 35. став 1. тачка 3. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. 

изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Остварује 

се на основу Решења Пореске управе по стопи од 2,5%. Припада 100% јединици локалне 

самоуправе. 

 

714513 - Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина 

Прописана је чланом 15. став 1. тачка 3.,Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 

95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.), а чланом 15.в утврђени су највиши износи комуналне таксе за 

држање моторних друмских и прикључних возила. Плаћа се приликом регистрације возила. 

Утврђује се Одлуком о локалним комуналним таксама.  

 

714543 – Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 

Остварује се на основу члана 43. – 48. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени 

гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019- усклађени дин. изн, 156/2020- усклађени дин.изнс. и 

15/2021-допуна усклађена дин. изн). Обвезник је лице на чији захтев се врши промена намене 

пољопривредног земљишта. Основица за обрачун је основица за порез на имовину у години која 

претходи години у којој се мења намена. Код земљишта које је ослобођено пореза на имовину, 

основица је просечна цена квадратног метра пољопривредног земљишта у одговарајућој, односно 

граничној зони одређена актом ЈЛС за потребе утврђивања пореза на имовину. Висина накнаде се 

утврђује применом стопе од 50% на основицу. Висина накнаде се утврђује решењем општинске 

управе на чијој територији се налази пољопривредно земљиште, на захтев власника, односно 

корисника земљишта или по налогу пољопривредног инспектора. Чланом 47. Закона прописана су 

ослобођења од плаћања накнаде. Део од 40% овог прихода припада локалној самоуправи на чијој 

територији се налази пољопривредно земљиште чија се намена мења, а 60% припада Републици. 

 

714552 – Боравишна такса 

Прописана је чланом 19. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени 

дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 

89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- 

усклађени дин.изн.), чланом 70. – 79. Закона о угоститељству (''Сл.гласник РС'', бр. 17/2019), 

Уредбом o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко 

лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања ("Службени гласник РС", бр. 47/2019 и 

51/2019), Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Службени гласник РС", бр. 

44/2013 и 132/2014). Висину боравишне таксе утврђује ЈЛС, одлуком СО. Боравишну таксу плаћа 

корисник услуге смештаја који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у 

угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке 

инфраструктуре и супраструктуре на подручју јединице локалне самоуправе. Чланом 74. Закона о 

угоститељству прописани изузеци од плаћања таксе. Припада 100% јединици локалне самоуправе. 
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714562 – Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 

Прописана је чланом 134.-139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник 

РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019-усклађени дин.изн. и 15/2021-допуна усклађених дин.изн.) и 

чланом 6. став 1. тачка 5. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени 

дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 

89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- 

усклађени дин.изн.). Обвезници су правна и физичка лица која утичу на животну средину, власници 

теретних возила, као и лица која обављају транспорт нафте и нафтних деривата, сировина, 

производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију. 

Основица је количина загађења, односно степен негативног утицаја на животну средину који 

настаје обављањем активности. Висину накнаде утврђује јединица локалне самоуправе својим 

актом, на основу износа прописаних Уредбом о критеријумима за одређивање активности које 

утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје 

обављањем активности, износима накнада (''Сл.гласник РС'', бр. 86/2019 и 89/2019). Припада 100% 

јединици локалне самоуправе. 

 

714565 - Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

прописана је чланом 236. став 1. тачка 1. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019-усклађени дин.изн. и 15/2021-допуна 

усклађених дин.изн.), чланом 6. став 1. тачка 5. и члан 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени 

дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 

96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - 

усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.) и Одлуком о накнадама за коришћење јавних 

површина општине Осечина (''Општински службени гласник'', број 4/2019). 

 

714567 – Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских радова и изградњу 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу прописана је чланом 236. став 1. тачка 3. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019-усклађени 

дин.изн. и 15/2021-допуна усклађених дин.изн.), чланом 6. став 1. тачка 5. и члан 7. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. 

изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.) и Одлуком 

о накнадама за коришћење јавних површина општине Осечина (''Општински службени гласник'', 

број 4/2019). 

 

716111 – Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору прописана је чланом 15. став 1. тачка 

1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени 

дин.изн.) и Одлуком о локалним комуналним таксама коју доноси Скупштина општине. Одлуком о 

локалним комуналним таксама коју доноси СО утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и 
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начин плаћања ове таксе. Висина комуналне таксе на фирму прописана је чланом 15а. Закона о 

финансирању локалне самоуправе. 

 

733151 – Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 

Приход од ненаменских трансфера од Републике прописан је чланом 37. - 44. и 46. - 48. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. 

изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Начин 

утврђивања висине трансфера уређен је Законом о финансирању локалне самоуправе, а висина 

трансфера – ненаменског утврђује се на годишњем нивоу за сваку јединицу локалне самоуправе 

Законом о буџету Републике Србије. Укупни ненаменски трансфер обухвата: трансфер за 

уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер. 

 

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

општина и 

733251 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

оштина 

Приход од наменских трансфера од Републике прописан је чланом 45. Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 

125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон 

и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Намењен је за обављање одређених 

послова јединице локалне самоуправе у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга. 

Надлежно министарство, односно посебна организација утврђује висину наменског трансфера и 

критеријуме за његову расподелу по појединим јединицама локалне самоуправе и динамику 

преноса средстава. 

 

741151 – Приходи буџета општине од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака 

Прописан је чланом 25. став1. тачка 6. подтачка 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и чланом 6. 

став 1. тачка 12. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени 

дин.изн.). Приход од камате на средства буџета општине Осечина остварује се на основу уговора о 

депоновању средстава преко ноћи код пословних банака у висини референтне каматне стопе НБС у 

складу са Законом о јавном дугу. 
 

741531 – Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих 

и уметничких заната и домаће радиности 

Остварује се само дуг по решењима донетим пре ступања на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018) којим је уместо таксе уведена накнада (714565 и 

714567). Раније је била прописана Законом о финансирању локалне самоуправе - члан 15. став 1. 

тачка 9.. 

 

741534 – Накнада за коришћење грађевинског земљишта 

Остварује се само дуг из ранијих година (од 01.01.2014. године интегрисана у порез на имовину). 
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741538 – Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

Прописан је чланом 96. – 98. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 452/2021). 

Плаћа га инвеститор приликом изградње објекта. Износ доприноса се утврђује решењем о издавању 

грађевинске дозволе. Приход од овог доприноса припада 100% јединици локалне самоуправе. 

Средства остварена од овог доприноса користе се за уређивање (припремање и опремање) 

грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта у јавну својину и изградњу и 

одржавање објеката комуналне инфраструктуре (члан 96. став 2. Закона о планирању и изградњи). 

 

741596 - Накнада за коришћење дрвета 

Прописана је чланом 57. – 62. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник 

РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. Изн и 15/2021 - 

усклађени дин. изн). Обвезник је корисник, односно сопственик шума и шумског земљишта. 

Основица за обрачун накнаде за коришћење дрвета је вредност дрвних сортимената, према 

ценовнику корисника шума на шумском камионском путу, на који сагласност даје Влада, односно 

надлежни орган аутономне покрајине. Утврђује се применом стопе од 3% на основицу. Припада 

70% буџету Републике Србије, а 30% буџету јединице локалне самоуправе. 

 

742151 – Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист 

нивоа општина 

Прописан је чланом 25. став 1. тачка 6. подтачка 4. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)  и чланом 6. 

став 1. тачка 11. Закона о финансирању локалне ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени 

дин.изн.).  

 

742152 - Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној 

својини које користе општине и индиректни корисници  њиховог буџета 

Прописани су чланом 25. став 1. тачка 6. подтачка 2. Закона о буџетском систему (''Службени 

гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)  и 

чланом 6. став 1. тачка 10. Закона о финансирању локалне самоуправе  ("Сл. гласник РС", бр. 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.).  

 

742156 – Приходи остварени по основу пружања боравка деце у предшколским установама у 

корист нивоа општина 

Прописани су чланом 50. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник 

РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019), Правилником о 

мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским 

установама ("Службени гласник РС", бр. 87/2021). 
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742251 – Општинске административне таксе 

Остварују се у складу са чланом 25. став 1. тачка 2. подтачка 1. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 

и 149/2020)  и чланом 6. став 1. тачка 2. и члан 9. - 10. Закона о финансирању локалне самоуправе  

("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени 

дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 

96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - 

усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Висина општинских администартивних такси 

утврђује се Одлуком о општиснким администартивним таксама коју доноси Скупштина општине. 

 

742255 – Такса за озакоњење објеката у корист општина 

Остварује се на основу члана 33. Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015, 

83/2018 и 81/2020 - одлука УС). Плаћа се у поступку озакоњења објеката, пре доношења решења о 

озакоњењу. 70% се уплаћује буџету Републике Србије, а 30% буџету ЈЛС. Висина таксе утврђује се 

на основу члана 33. Закона о озакоњењу објеката. 

 

742351 – Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 

Прописани су чланом 6. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе  ("Сл. гласник РС", бр. 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). Остварују се следећи приходи: приход од Агенције за 

привредне регистре по основу Споразума о сарадњи број 330-264/05, од 27.12.2005. године, за 

обављање уступљених послова АПР-а, Туристичка организација ''Подгорина'' – приход од 

изнајмљивања штандова на Сајму шљива у Осечини, изнајмљивања отвореног простора у оквиру 

Сајма, продаје улазница за концерте, наплате котизације за учешће на такмичењу оцењивања јаких 

алкохолних пића, Спортски центар ''Осечина'' – приход од улазница за базен, изнајмљивања 

лежаљки и сунцобрана и организовања школе пливања, Народна библиотека Осечина – приход од 

чланарине у библиотеци. 

 

743324 – Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о  безбедности 

саобраћаја на путевима 

Прописан је чланом 17., 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник 

РС'', број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015- др.закон, 9/2016 – 

одлука УС, 24/218, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020-др.закон). Јединици 

локалне самоуправе припада 30%, а Републици 70%. 50% средстава која оствари ЈЛС користи се за 

поправљање саобраћајне инфраструктуре на чијој територији је прекршај учињен, а остатак за рад 

Тела за координацију, унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне 

активности из области безбедности саобраћаја, научно-истраживачки рад у области безбедности 

саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 

саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. Средства се 

користе према програму који доноси надлежни извршни орган ЈЛС, на предлог тела за 

координацију. 

 

743351 - Приходи од новчаних казни за прекршаје изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом Скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том 

поступку 

Остварују се у складу са чланом 6. став 1. тачка 8. Закона о финансирању локалне самоуправе  ("Сл. 

гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. 

изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 

96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - 

усклађени дин. изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.) и члана 25. став 1. тачка 6. подтачка 5. Закона о 
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буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).  

 

743353 – Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених 

у управном поступку у корист нивоа општина 

Остварују се приходи на основу прекршајних налога инспекцијских органа општине. 

 

744151 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 

На овом уплатном рачуну остварује се приход од спонзорстава за реализацију Сајма шљива. 

 

745150 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 

На овом уплатном рачуну остварује се приход по основу ивршења судских пресуда и остали 

приходи. 

 

811150 – Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине 

Прописана су чланом 25. став 1. тачка 7. подтачка 1. Закона о буџетском систему ''Службени 

гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020). У 

буџету општине Осечина остварују се примања по основу Уговора о откупу стана, број 52/05, од 

26.01.2005. године. 

 

 

Р А С Х О Д И 

Расходи који ће се финансирати из буџетских средстава у 2022. години планирани су у 

укупном износу од 394.244.000 динара. 

Расходи буџетских корисника који ће се финансирати из осталих извора планирани су у 

износу од 17.248.000 динара и то 9.413.000 из наменских трансфера од Републике, 240.000 динара 

из добровољних трансфера физичких и правних лица, а 7.595.000 динара из пренетих неутрошених 

средстава из ранијих година. 

 

 Средства буџета, као и средства из осталих извора, у укупном износу од 411.492.000,00 

динара распоређена су, у посебном делу расхода, по корисницима и наменама. 

 

 Приликом планирања расхода и издатака, поштоване су смернице дате Упутством за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијом за 2023. и 2024. годину. 

 

 Образложење расхода по буџетским корисницима: 

 

Расходи Скупштине општине 

(Основ - Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о финанисрању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 

бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 

- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.). 
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У оквиру програмске активности Функционисање скупштине планирани су следећи расходи: 

411  - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Плате председника и секретара 

Скупштине општине за 12 месеци, планиране у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу 

исплаћених плата у 2021. години. 

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – Доприноси на терет послодавца везани за 

исплату плата 

414 – Социјална давања запосленима – помоћ запосленима у случају болести запосленог, 

смрти члана уже породице и слично 

422 – Трошкови путовања - трошкови дневница, превоза и смештаја запослених на 

службеном путовању у земљи и иностранству 

423 – Услуге по уговору – у оквиру ове позиције планиране су накнаде за рад одборника, као 

и чланова радних тела Скупштине општине, чланарина Регионалној развојној агенцији, накнаде за 

рад бирачких одбора и остале услуге по уговору за рад Општинске изборне комисије, средства за 

доделу годишње награде истакнутим грађанима, као и остале услуге по уговору које обухватају 

трошкове репрезентације, услуге оглашавања и сл. 

426 – Материјал – Расходи за канцеларијски и остали материјал неопходан за рад Скупштине 

општине и Општинске изборне комисије 

481 – Дотације невладиним организацијама – средства за редован рад политичких субјеката, 

у складу са Законом о финансирању политичких активности. 

 

Расходи Председника општине 

(Основ - Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о финанисрању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 

бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 

- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.) 

У оквиру програмске активности Функционисање извршних органа планирани су следећи 

расходи: 

411  - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Плате председника општине, заменика 

председника оптине и једног помоћника председника општине за 12 месеци, планиране у складу са 

смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2021. години  

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – Доприноси на терет послодавца везани за 

исплату плата 

414 – Социјална давања запосленима – помоћ запосленима у случају болести запосленог, 

смрти члана уже породице и слично 

422 – Трошкови путовања - трошкови дневница, превоза и смештаја запослених на 

службеном путовању у земљи и иностранству 

423 – Услуге по уговору – трошкови оглашавања, трошкови репрезентације, поклона, 

расходи везани за обележавање Дана општине и општинске славе, накнада за рад чланова Комисије 

за давање мишљења на годишњи програм пољопривреде, остале услуге по уговору 
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426 – канцеларијски и остали материјал неопходан за рад председника општине, његових 

помоћника и заменика  

Расходи Општинског већа 

(Основ - Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о финанисрању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 

бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 

- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.))  

411  - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Плате председника општине, заменика 

председника оптине и једног помоћника председника општине за 12 месеци, планиране у складу са 

смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2021. години  

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – Доприноси на терет послодавца везани за 

исплату плата 

415 - Накнаде трошкова за запослене – трошкови превоза запослених на посао и са посла за 

12 месеци. 

422 – Трошкови путовања - трошкови дневница, превоза и смештаја чланова Општинског 

већа на службеном путовању у земљи и иностранству 

423 – Услуге по уговору – накнаде за рад чланова Општинског већа 

426- Материјал. 

Расходи Општинске управе 

(Основ - Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о финанисрању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 

бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 

- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн. и 126/2020- усклађени дин.изн.))  

За функционисање општинске управе планирани су следећи расходи: 

На функционалној класификацији 130: 

411  - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Плате запослених општинске управе за 

12 месеци, планиране у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2021. 

години 

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – Доприноси на терет послодавца везани за 

исплату плата 

413 – Накнаде у натури – новогодишње новчане честитке за децу запослених 

414 – Социјална давања запосленима – отпремнине, помоћ запосленима у случају болести 

запосленог, смрти члана уже породице и слично 

415 – Накнаде трошкова за запослене – трошкови превоза запослених на посао и са посла за 

12 месеци 
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416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је пет јубиларних награде 

за запослене који то право стичу у 2022. Години. Право на јубиларну награду има укупно пет 

запослених (три запослена за 10 година стажа у Општинској управи, један запослени за 20 година 

рада у Општинској управи и један запослени за 40 година стажа у Општинској управи). 

421 – Стални трошкови – расходи за електричну енергију, грејање, комуналне услуге, 

телефоне, мобилне телефоне, интернет, телевизију, остале услуге комуникације, услуге доставе, 

расходи за осигурање објеката, возила и остале опреме, осигурање запослених 

422 – Трошкови путовања - трошкови дневница, превоза и смештаја запослених на 

службеном путовању у земљи и иностранству 

423 – Услуге по уговору – накнаде по уговору о делу за 12 месеци, расходи за одржавање 

софтвера, котизације за семинаре, издаци за стручне испите, стручно усавршавање запослених, 

услуге штампања, услуге објављивања тендера и информативних огласа, расходи за услуге екстерне 

ревизије завршног рачуна буџета општине, расходи за репрезентацију, поклоне, расходи за 

оржавање електронског система за евиденцију присуства запослених, добровољно осигурање 

запослених, расходи за обезбеђење, чланарина СКГО, одржавање GPS уређаја на једном службеном 

возилу, услуге превоза на сајмове и друге догађаје, остали расходи који се сврставају у ову групу 

424 – Специјализоване услуге – накнаде за рад чланова интерресорне комисије, геодетске 

услуге, технички прегледи возила, сервисирање ватрогасне опреме и остали расходи који се 

сврставају у ову групу 

425 – Текуће поправке и одржавање – расходи за поправке и одржавање објеката и опреме. 

426 – Материјал – У оквиру ове апропријације планирани су расходи за канцеларијски 

материјал, стручну литературу непходну за рад запослених, гориво (бензин, дизел, ТНГ) и остали 

материјал за возила Општинске управе, средства за одржавање хигијене, ситан инвентар, као и 

материјал за предузимање превентивних мера против заразне болести COVID-19. 

441 – Отплата домаћих камата – Камата на куповину возила путем лизинга, планирана на 

основу амортизационог плана отплате лизинга 

444 – Пратећи трошкови задуживања – негативне курсне разлике везане за лизинг 

465 – Остале дотације и трансфери – у оквиру ове позиције планирано је плаћање накнаде за 

незапошљавање особа са инвалидитетом, на основу члана 26. Закона о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – У оквиру ове апропријације планирани су 

расходи за републичке и општинске таксе приликом регистрације возила и разне таксе у друге сврхе 

(овера потписа и сл.) 

483 – принудна наплата по Решењу судова 

512 – Машине и опрема – Планиранa је отплата преосталих рата за возило Дачиа, по Уговору 

о лизингу из 2018. године, а остатак средстава планиран је за набавку остале опреме неопходне за 

рад и функционисање свих органа општине (рачунарска опрема, намештај). 

На функционалној класификацији 112: 

421 – Стални трошкови – провизија Управе за трезор за промет на рачуну извршења буџета 

општине, као и његовим подрачунима 
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Остали расходи који су планирани на разделу Општинске управе су: 

На функционалој класификцији 422 - шумарство – планирани су расходи који ће се 

финансирати из наменских прихода остварених од накнаде за коришћење дрвета и то за поправку 

шумских путева, у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник 

РС'', број 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин.изн., 156/2020 – усклађени дин.изн. и 15/2021 – 

доп. усклађени дин.изн) 

На функционалној класификацији 560 – заштита животне средине некласификована на 

другом месту – планирано је одржавање и уређивање речних корита и накнада за одводњавање која 

се плаћа по решењу ЈВП ''Србијаводе''. (Основ - Закон о водама (''Службени гласник РС'', број 

30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон)) 

Текућа и стална буџетска резерва планиране су у складу са Законом о буџетском систему 

(члан 69. и 70.). 

У оквиру програмске активности Ванредне ситуације планирани су накнаде за рад чланова 

јединице за цивилну заштиту и расходи за уређивање водотокова. Поред тога, део средства је 

планиран за накнаду штете, у случају настанка штете у ванредним ситуацијама. (Основ - Закон о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 

87/2018)) 

У оквиру програма Становање, урбанизам и просторно планирање, планирани су издаци за 

израду урбанистичке планске документације и расходи за одржавање стамбених и стамбено – 

пословних зграда (уређивање фасада). (Основ - Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник 

РС'', број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 

9/2020 и 52/2021), Закон о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', број 104/2016 и 

9/2020 – др.закон)) 

У оквиру програма Комуналне делатности планирани су расходи за јавну расвету (трошкови 

електричне енергије, поправке и одржавање и изградња јавне расвете, новогодишња расвета), 

расходи за одржавање јавних зелених површина (кошење траве, уређивање и сл.), одржавање 

чистоће у варошицама Осечина и Пецка, дератизација, средства за зоохигијену (хватање, 

збрињавање и вакцинисање паса луталица, превоз угинулих животиња и сл.), накнаде штете за ујед 

паса луталица (по решењима Општинског већа и по решењима суда, путем принудне наплате). 

Поред тога, у оквиру овог програма, планирани су и расходи за одржавање гробаља у Осечини и 

Пецкој, расходи за изградњу и одржавање водовода. У оквиру пројекта Набавка опреме за ЈКП 

’’Осечина’’ планирана је субвенција ЈКП ’’Осечина’’  за набавку опреме. (Основ – Закон о 

комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)) 

У оквиру програма Локални економски развој планирана су средства за реализацију стручне 

праксе, подстицајна средства приватним предузећима за запошљавање одређеног броја 

незапослених лица и субвенције за самозапошљавање. (Основ – Закон о запошљавању и осигурању 

за случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 

113/2017 – др.закон и 49/2021)), затим планиран је Пројекат Израда плана развоја општине, у циљу 

стварања предуслова за добијање средстава из домаћих и иностраних фондова. 

У оквиру програма Пољопривреда и рурални развој предвиђени су расходи и субвенције у 

складу са предлогом програма мера подршке за развој пољопривреде за општину Осечина 

(суфинансирање камата на пољопривредне кредите, набавка садница, подстицаји за пчеларе, 

набавка оваца, набавка опреме и механизације, регресирање премије осигурања, почетна помоћ за 

покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава). У 

оквиру овог програма предвиђена су и средства за дотације НВО из области пољопривреде. (Основ 

– Закон о пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник РС'', број 41/2009, 10/2013 – 
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др.закон, 101/2016 и 67/2021-др.закон), Закон о удружењима (''Службени гласник РС'', број 51/2009, 

99/2011 – др.закони и 44/2018 – др.закон)) 

 

Програм Заштита животне средине односи се на расходе за заштиту животне средине. Ови 

расходи планирани су на основу предлога програма, а финансираће се из наменских средстава 

остварених од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине остварених у 2021. години. 

(Основ – Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/2009, 

36/2009 – др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон и 

95/2018 – др.закон) 

Поред тога, у оквиру програма Заштита животне средине планирани су и расходи за 

изградњу и одржавање канализације, као и средства за дотације НВО из области заштите животне 

средине. (Основ - Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 

36/2009, 36/2009 – др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – 

др.закон и 95/2018 – др.закон), Закон о удружењима (''Службени гласник РС'', број 51/2009, 99/2011 

– др.закони и 44/2018 – др.закон) 

 

У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирани су 

расходи за изградњу и одржавање путне инфраструктуре, за решавање имовинских односа 

(куповину земљишта) за потребе изградње и одржавања путева, набавка земљишта за изградњу 

обилазнице, геодетске услуге за потребе изградње и одржавања путева, као и услуге надзора над 

извођењем радова на одржавању путева.  

Поред тога, у оквиру овог програма планирани су и расходи за унапређење безбедности у 

саобраћају који ће се финансирати из наменских средстава остварених од новчаних казни за 

прекршаје. Ови расходи су планирани на основу предога програма за коришћење ових средстава. 

(Основ – Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011, 104/2016 и 

95/2018), Закон о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', број 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015- др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/218, 

41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2021- др.закон), Закон о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020 и 52/2021)) 

 

У оквиру програма Предшколско васпитање и образовање планиран је превоз деце 

предшколског узраста и њихових пратилаца који живе на удаљености већој од два километра од 

седишта школе. (Основ - Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020)) 

 

У оквиру програма Основно образовање и васпитање планиран је превоз ученика који живе 

на удаљености већој од четири километра од седишта школе (Закон о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и 

трансфери ОШ ''Војвода Мишић'' и Образовно – васпитном центру „Браћа Недић“ за реализацију 

програма основног образовања. 

 

Расходи Образовно – васпитног центра „Браћа Недић“ (основно образовање) 

(Основ - Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), закон о основном образовању и васпитању 

(''Службени гласник РС'', број 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 – др. закон), Правилник о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 73 од 31. августа 2016, 45 од 13. јуна 2018, 

106 од 7. августа 2020, 115 од 11. септембра 2020. год.)) 
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Социјална давања запосленима 

Планирана су средства за исплату помоћи у случају болести или смрти запосленог или члана уже 

породице. 

Накнаде трошкова за запослене 

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак на посао. Ова позиција је планирана на основу 

трошкова и цена карата из 2021. године и броја запослених који путују. 

Награде запосленима  и остали посебни расходи 

Планиране су јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2022. години. Укупна потребна 

средства за исплату јубиларних награда планирана су на основу просечне зараде у Републици 

Србији у 2021. Години и очекиваног повећања у 2022. години. Укупно 6 запослених има право на 

јубиларну награду у 2022. години. И то 2 запослена пуни 20 година стажа, 3 запослена 30 година 

стажа и 1 запослени пуни 35 година стажа. 

Стални трошкови 

Планирани су расходи за платни промет, трошкови електричне енергије, комуналних услуга, огрева, 

телефона, мобилних телефона, осигурања запослених, објеката и опреме.  

Трошкови путовања 

Планирани су трошкови дневница за службена путовања и смештај запослених на службеним 

путовањима и смештај на републичким такмичењима запослених и ученика. 

Услуге по уговору 

Планирани су расходи за котизације за семинаре, сервис противпожарних апарата, издаци за 

стручне испите, поклон књиге за одличне ученике, накнада по уговору о делу за рад нутриционисте 

и остале услуге по уговору. Поред тога, планирани су и расходи репрезентације који се односе на 

прославу Дана школе, Савиндана, пријем првака, обележавње дечје недеље. 

Специјализоване услуге  

Планирани су расходи за санитарне прегледе запослених, микробиолошки преглед воде, услуге 

безбедности и здравља на раду, остале специјализоване услуге.  

Текуће поправке и одржавање 

Планирана средства за поправку игралишта у издвојеном одељењу у Драгијевици.  

 

Материјал 

Планирана су средства за набавку горива и осталог материјала за превозна средства, канцеларијског 

материјала, алaта и ситног инвентара, резервних делова за потребе школе, материјала за 

образовање, стручних публикација за потребе запослених, као и књига за библиотеку. Планиран је 

материјал за одржавање хигијене (средства за дезинфекцију просторија и куповина маски). У 

оквиру ове групе расхода планирана је и набавка уџбеника за први разред основне школе који ће 

бити подељени ђацима првацима као бесплатни уџбеници.  
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Порези, обавезне таксе, казне и пенали  

Планирана средства за плаћање такси приликом регистрације возила, као и остале таксе. 

Зграде и грађевински објекти 

У оквиру ових расхода планирана су средства за поправку и одржавање објекта матичне школе, као 

и средства за уградњу и замену старих врата и прозора у издвојеним одељењима. 

Машине и опрема 

У оквиру ових расхода планирано је опремање кабинета и учионица, набавка рачунара, 

интерактивних табли, видео пројектора. 

ОВЦ ''Браћа Недић'' планирао је и реализацију пет пројекта у 2022. години и то израду мреже 

грејања у школи и набавку ормара за учиионице. 

Расходи ОШ ‘’Војвода Мишић’’ Пецка 

(Основ - Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), закон о основном образовању и васпитању 

(''Службени гласник РС'', број 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 – др. закон), Правилник о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 73/2016, 45/2018, 106/2020, 115/2020)) 

Социјална давања запосленима 

Планирана су средства за исплату запосленима у случају болести или смрти члана уже породице. 

Накнаде трошкова за запослене 

Планиран је превоз запослених на посао и са посла, на основу релација на којима се превоз одвија и 

цене карата за те релације. 

Награде запосленима  и остали посебни расходи 

Планиране су две јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2022. години. 

Стални трошкови  

Планирани су расходи за платни промет, трошкови електричне енергије, комуналних услуга, огрева, 

телефона, мобилних телефона, осигурања запослених, објеката и опреме. 

Трошкови путовања 

Планирани су трошкови дневница за службена путовања и смештај запослених на службеним 

путовањима, као и превоз и смештај на републичким такмичењима. 

Услуге по уговору 

Планирани су расходи за котизације за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентацију, уговоре  

и остале услуге по уговору. 
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Специјализоване услуге  

Планирани су расходи за санитарне прегледе запослених, микробиолошки преглед воде, услуге 

безбедности и здравља на раду, сервис ватрогасне опреме и остале специјализоване услуге. 

Текуће поправке и одржавање 

Одржавање матичне школе, као и одржавања у издвојеним одељењима ОШ „Војвода Мишић“. 

Материјал 

Обухвата канцеларијски материјал, гориво и остали материјал за превозна средства, хемијска и 

остала средства за одржавање хигијене школских просторија у школи Пецкој и на терену, стручну 

литературу за потребе запослених, материјал за образовање. У оквиру ове групе расхода планирана 

је и набавка уџбеника за први разред основне школе који ће бити подељени ђацима првацима као 

бесплатни уџбеници. 

Порези, обавезне таксе, казне и пенали  

На овој позицији су планирана средства за плаћање такси приликом регистрације возила, као и 

остале таксе. 

Машине и опрема 

Средства су планирана за набавку намештаја, рачунара, паметних табли и остале опреме за 

образовање. 

ОШ ''Војвода Мишић'' је планирала и реализацију једног пројекта у 2022. години и кровну 

конструкцију у ОШ ''Војвода Мишић'' у Пецкој. 

 

У оквиру програма средње образовање планиран је превоз ученика који живе на удаљености 

већој од четири километра од седишта школе (Закон о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и трансфери 

Образовно – васпитном центру за реализацију програма средњег образовања. 

 

Расходи Образовно – васпитног центра „Браћа Недић“  (средње образовање) 

(Основ - Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), Закон о средњем образовању и васпитању 

(''Службени гласник РС'', број 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020), Правилник о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања 

и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/2015, 84/2015, 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 115/2020)) 

Социјална давања запосленима 

Планирана су средства за исплату помоћи у случају болести или смрти запосленог или члана уже 

породице. 

Накнаде трошкова за запослене 

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак на посао. Ова позиција је планирана на основу 

трошкова и цена карата из 2021. године и броја запослених који путују. 
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Награде запосленима и остали посебни расходи 

Награде запосленима су планиране на основу укупног броја јубиларних награда у 2022. години, на 

основу просечне зараде у Републици Србији за 2021. годину и очекиваног повећања у 2022. гоини. 

Један запослен има право на јубиларну награду у 2022. години и то за 35 година стажа. 

Трошкови путовања 

Планирани су трошкови дневница за службена путовања и смештај запослених на службеним 

путовањима и смештај на Републичким такмичењима запослених и ученика. 

Услуге по уговору 

Планирани су расходи за котизације за семинаре, поклон књиге за одличне ђаке и остале услуге по 

уговору. 

Специјализоване услуге  

Планирани су расходи за санитарне прегледе запослених, микробиолошки преглед воде, услуге 

безбедности и здравља на раду, остале специјализоване услуге.  

Материјал 

Планирана су средства за набавку горива и осталог материјала за превозна средства, канцеларијског 

материјала, алaта и ситног инвентара, резервних делова за потребе школе, материјала за 

образовање, стручних публикација за потребе запослених, као и материјал за одржавање хигијене. 

Машине и опрема 

У оквиру ових расхода планирана је набавка рачунара и монитора, интерактивних табли, видео 

пројектора, школског инвентара (клупа, столица, столова, ормара).  

ОВЦ Осечина планирао је и реализацију три пројекта у 2022. години и и, набавку електронске 

опреме, набавку намештаја за канцеларију и кабинете и набавку ормара за учионице. 

 

У оквиру програма Социјална и дечја заштита планирани су расходи за студентске 

стипендије, финансијску подршку породицама за новорођену децу, подршку реализацији програма 

Црвеног крста Осечина, дотације НВО из области социјалне заштите, као и остале накнаде за 

социјалну заштиту из буџета општине, као и трансфери Центру за социјални рад (за редовно 

функционисање Центра, као и за бесплатну исхрану ученика основног образовања и једнократне 

помоћи). (Основ – Закон о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС", бр. 

18/2010, 55/2013, 27/2018 – др.закон и 10/2019), Закон о финансијској подршци породици са децом 

("Службени гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018), Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени 

гласник РС", бр. 107/2005), Закон о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011), 

Закон о удружењима (''Службени гласник РС'', број 51/2009, 99/2011 – др.закони и 44/2018 – 

др.закон)) 
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Расходи Центра за социјални рад ''Напредак'' 

(Основ - Закон о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011)) 

У оквиру овог дела планирани су расходи за функционисање ове установе и то трошкови 

електричне енергије, комуналних услуга, телефона, мобилног телефона, услуге доставе, услуге 

чишћења, одржавања рачунара и софтвера, расходи за регистрацију возила, текуће поправке и 

одржавање опреме, набавку канцеларијског намештаја. 

Поред тога, планирани су расходи за проширена права из области социјалне заштите 

(једнократне помоћи, исхрана ученика, трошкови сахрањивања). 

Пројекат ''Помоћ и нега у кући старим и инвалидним лицима'' реализује се у циљу пружања 

помоћи за 24 породице, лица са најнижим пензијама која живе сама, сродници нису у могућности да 

им помогну. Такође се за 30 жена у току целе године организују дружења и одржавају радионице у 

ппросторијама удружења пензионера, уз једног водитеља, и један излет.  

Ангажоване су две геронто домаћице за по 12 породица. У оквиру ових расхода планиране 

су накнаде за две геронто домаћице за 12 месеци (по 2,5 сата седмично), накнаде за чланове тима 

пројекта (координатор, водитељ радионица, рачуноводствени радник), материјални трошкови 

радионица (канцеларијски материјал, репрезентација, материјал за посебне намене), један излет за 

жене у току године, средства за хигијену, лична опрема за геронто домаћице, трошкови електричне 

енергије, комуналних услуга, поправки и трошкови горива. 

 

 

Програм Здравствена заштита обухвата накнаде за утврђивање смрти (мртвозорство) и 

трансфере Дому здравља Осечина. (Основ- Закон о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 

број 25/2019)) 

 

Расходи Дома здравља Осечина 

(Основ - Закон о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 25/2019)) 

За функционисање установе Дом здравља Осечина  у 2022. години планирани су расходи за 

финансирање прековременог рада и дежурства, текуће поправке и одржавање (поправке и 

одржавање грађевинских објеката и медицинске, лабораторијске, администативне опреме и сл.), 

материјал (медицински и лабораторијски материјал, материјал за посебне намене), набавка 

администативне, медицинске и уградне опреме (хематолошки бројач, канцеларијски намештај, 

рачунарска опрема и сл.).  

 

За 2022. годину планирана је  реализација два пројекта  и то један по основу уговора о 

лизингу који обезбеђује отплату лизинга за четири санитетска возила за превоз болесника у хитним 

случајевима  и превоз болесника на дијализу до Опште болнице Ваљево, а други Реконструкцију и 

санацију дворишне ограде Дома здравља „Осечина“. 

 

 

У оквиру програма Развој културе планирани су расходи за информисање и дотације НВО из 

области културе и верске организације, као и трансфери Историјском архиву Ваљево и Народном 

музеју Ваљево (за одељење музеја у Осечини). (Основ - Закон о култури (''Службени гласник РС'', 

број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о удружењима (''Службени 

гласник РС'', број 51/2009, 99/2011 – др.закони и 44/2018 – др.закон))  
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Историјски архив Ваљево 

(Основ - Закон о култури (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 

6/2020, 47/2021 и 78/2021)) 

Планирана су средства за финансирање дела расхода ове установе, на основу Уговора према 

ком општина Осечина учествује у финансирању у одређеном проценту.  

Одељење ваљевског музеја у Осечини 

(Основ - Закон о култури (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 

6/2020, 47/2021 и 78/2021)) 

Активности одељења ваљевског музеја у Осечини се реализују у складу са регионалном 

надлежношћу Народног музеја Ваљево, а на основу Закона о културним добрима и пратећим 

уредбама, а заснивају се на прикупљању, стручној обради, презентовању покретних културних 

добара и организацији јавних програмских активности. Општина Осечина финансира рад овог 

Одељења и у оквиру тога за 2022. годину планирани су расходи за плату једног запосленог, 

трошкови путовања запосленог, услуге по уговору (услуге штампе, припрема, израда и набавка 

различитог промотивног материјала намењеног за промоцију одељења), специјализоване услуге 

(конзервација музејских предмета, припрема дизајна изложби и публикација и сл.), текуће поправке 

и одржавање (кречење и друге поправке објекта и опреме), материјал (канцеларијски и остали), 

опрема (рачунари, намештај, електро опрема) и нематеријална улагања (откуп музејских предмета и 

књига). 

 

У оквиру програма Развој спорта и омалдине планиране су дотације НВО из области спорта 

(Спортски савез и спортски клубови) и расходи који се односе на активности Канцеларије за младе. 

(Основ - Закон о спорту (''Службени гласник РС'', број 10/2016)) 

 

 Расходи месних заједница 

 (Основ - Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)) 

 421 – Стални трошкови – у оквиру ове позиције планирани су расходи за провизију Управе 

за трезор за промет на рачунима месних заједница 

 425 – Текуће поправке и одржавање – поправке и одржавање објеката инфраструктуре 

 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – Накнада за одводњавање ЈВП ''Србијаводе'', 

таксе приликом овере потписа за председнике месних заједница и остале таксе. 

 Расходи Народне библиотеке Осечина  

(Основ - Закон о култури (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 

6/2020, 47/2021 и 78/2021)) 

411 и 412 Плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца - Планирана је 

исплата плата запосленима за 12 месеци, у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу 

исплаћених плата у 2021. години. 

 

413  Накнаде у натури – новогодишње поклон честитке за децу запослених 

 

414 Социјална давања запосленима - Планирана је помоћ за раднике у случају болести или смрти 

члана уже породице. 
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415 Накнада за превоз запослених - За 2022. годину планирана је накнада за превоз једног 

запосленог.  

 

416 Јубиларне награде – планирана је једна јубиларна награда за 35 година радног стажа. 

 

421 Стални трошкови - У 2022. години планира се набавка огрева, утрошак електричне енергије за 

зграду библиотеке у Осечини и издвојено одељење у Пецкој, комуналне услуге, услуге 

коминикације, трошкови осигурања, трошкове платног промета. 

 

422 Трошкови путовања - На овој ставци планиране су посета Сајму књига, семинари, предавања и 

радионице у Народној библиотеци Србије, посете књижевним промоцијама и изложбама. 

 

 

423 Услуге по уговору - У оквиру услуга по уговору у 2022. години ланирани су трошкови 

котизација за семинаре Народне библиотеке Србије, услуге штампања, услуге рекламе и 

пропаганде, услуге репрезентације и остале стручне услуге. 

 

424 Специјализоване услуге - У оквиру услуга  културе за 2022. годину планира се одржавање 13  

књижевних промоција где ће гости бити значајнија имена домаће књижевности. 

 

425 Текуће поправке и одржавање - У оквиру ове групе расхода за 2022. годину планиране су 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката, опреме, као и културо-историјских споменика. 

 

426 Материјал - Планирају се средства за канцеларијски материјал, часописе, новине, стручну 

литературу за образовање запослених, гориво, материјале за културу, материјале за одржавање 

хигијене и остали материјал. 

 

512 Машине и опрема - У  2022. години планира се набавка следеће опреме: 

1. 5 полица за позајмно одељење у Осечини 

2. 2 легална оперативна система 

3. 2 широкопојасна микрофона 

4. Фотеља за позајмно одељење 

5. Сто за позајмно одељење 

6. Лутка за галерију 

 

515   Нематеријална имовина - У 2022. години из буџетских средстава планирана је набавка 400 

књига за Библиотеку у Осечини и издвојено одељење у Пецкој. 
 

 Пројекат ''Реконструкција биоскопске сале у Осечини'' - У 2022. години планирана је 

реконструкција дела зграде у коме је смештена биоскопска сала.  

 

Пројекат Енергетска санација Народне библиотеке „Осечина“ је планиран у циљу повећања 

енергетске ефикасности објекта Народне библиотеке „Осечина“. 

 

Расходи Спортског центра ''Осечина'' 

(Основ - Закон о спорту (''Службени гласник РС'', број 10/2016)), 

411 и 412 – Плате, додаци и накнаде запослених и Социјални доприноси на терет послодавца 

- Планирана је исплата плата запосленима за 12 месеци, у складу са смерницама датим у Упутству, 

на нивоу исплаћених плата у 2021. години  



23 
 

414 Социјална давања запосленима - Планирана је помоћ за раднике у случају болести или 

смрти члана уже породице. 

416- Јубиларна награда за једног запосленог за 30 година радног стажа, који то право стиче у 

2022. године.  

421 – Стални трошкови – Планирани су трошкови електричне енергије, комуналних услуга, 

услуге доставе, трошкови мобилног и фиксног телефона, интернета, расходи за осигурање 

запослених, објеката и опреме. 

422 – Трошкови путовања – дневнице за службена путовања запослених. 

423 – Услуге по уговору – Планиране су услуге одржавања и чишћења објеката, 

противпожарне услуге, трошкови репрезентације, услуге штампања, котизације, услуге одржавања 

софтвера, остале услуге по уговору (поклони, пехари, медаље). 

424 – Специјализоване услуге – Услуге спасилачке службе, услуге организовања школе 

пливања, услуге организовања турнира, књиговодствене услуге, правне услуге, услуге 

микробиолошког прегледа воде, здравствена заштита. 

425 – Текуће поправке и одржавање - Кречење и одржавање мотела, интерната, зграде 

свлачионица, одржавање хале (поправка крова, санитарних чворова...), поправка и одржавање 

справа у фитнесу и теретани, поправка и одржавање пумпи и уређаја у филтерској станици, 

одржавање базена. 

426 – Материјал – Набавка хлора и хемије за одржавање базена, набавка средстава за 

чишћење мотела и хале, материјал и алат за рад са основним средствима, радне униформе, 

материјал за спорт, пиће и сладоледи на базенима. 

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – Републичке, општинске и судске таксе 

511 – Капитално одржавање зграда и објеката – Средства за плаћање ПДВ-а, надзора и зехничког 

пријема за завршетак доградње анекса спортске хале, реконструкција базена (замена плочица и инсталација 

на базенима, замена филтера), хобловање и лакирање паркета у спортској хали. 

512 – Машине и опрема – набавка справа за теретану, опреме за сауну, канцеларијског намештаја.  

 

Расходи Предшколске установе ''Лане''  

(Основ - Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), Закон о предшколском васпитању и образовању 

(''Службени гласник РС'', број 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон и 10/2019)) 

411 и 412 –Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет 

послодавца - Плате, додаци и накнаде запослених - планиране у складу са смерницама датим у 

Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2021. години.  Део расхода за плате запослених (411 и 412) 

финансираће се из средстава трансфера од Републике, а део из пренетих еутрошених средстава из 

2021. године. 

413 – Накнаде у натури – новогодишње поклон честитке за децу запослених 
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414-социјална давања запосленима 

У оквиру ових расхода планирана су социјална давања запосленима, исплате накнада за време 

одуствовања са посла на терет фондова до рефундације од стране државе, као и отпремнине и 

помоћи.  

415-накнаде за превоз запослених 

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада исплаћује се за осамнаесторо  запослених и 

то:  шесторо запослена на релацији Ваљево – Осечина, једно на релацији Лозница-Осечина и 

једанаесторо запослених на следећим релацијима: Комирић – Осечина, Осечина – Лопатањ, 

Осечина – Драгијевица, Осечина – Остружањ, Гуњаци –Пецка – Царина, Осечина – Г. Црниљево, 

Пецка – Осечина.  

 

421- стални трошкови - трошкови платног промета, енергетске услуге (угаљ, дрво), комуналне 

услуге, услуге телекомуникације, трошкови осигурања. Планирана су средства за редовне месечне 

трошкове пословања установе, као и средства за финансирање набавке енергената за грејање. 

422-трошкови за службена путовања 

Планирана су средства за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу.  

 

423-услуге по уговору (котизација за семинаре, стручна саветовања, издаци за стручне испите, 

репрезентација) 

У оквиру ове позиције планирана су средства за стручно усавршавање запослених, похађање 

семинара, стручних саветовања, издаци за стручне испите, уговоре о делу, трошкови одржавања 

софтвера, објављивања тендера, репрезентације и друге услуге по уговору. 

424-специјализоване услуге  

Највећи део ових средстава неопходан је за континуирано праћење квалитета намирница, услова 

рада, хигијене у установи, као и за санитарне прегледе за све запослене који су у контакту са храном 

и децом. Део средстава троши се и на редовно сервисирање ватрогасне опреме и пратеће услуге. 

Поред тога, у оквиру ове економске класификације, планирана су и средства за услуге фирме која је 

задужена за безбедност и здравље на раду, као израда Плана заштите и спасавања по налогу 

Сектора за вандредне ситуације. 

 

425-текуће поправке и одржавање 

Планирана су средства за редовно одржавање објекта и дворишта, кречење, фарбање ограде, 

поправка дотрајалих справа за игру, обнова зеленила у дворишту, прање тепиха, одржавање и 

поправке опреме. 

 

426-материјал 

На овој позицији планирана су средства за набавку намирница за припремање хране, средстава за 

одржавање хигијене, канцеларијског и потрошног материјала, униформи за запослене, играчака, 

стручне литература, алaта и ситног инвентара, резервних делова.  

482- Порези, обавезне таксе и пенали 

 



25 
 

511 – зграде и грађевински објекти 

На овој позицији планирана су средства за замену дотрајале унутрашње столарије и за израду 

пројекта за реконструкцију кухиње. 

512-машине и опрема 

512211-намештај 

Планирана је замена дотрајалог намештаја у  радним собама. 

 

512251 – опрема за домаћинство и угоститељство 

 

Набавка пећнице и машине за прање судова у кухињи. 

 

 

 Расходи Туристичке организације ’’Подгорина’’ 

(Основ - Закон о туризму (''Службени гласник РС'', број 17/2019))  

- 411 и 412 –Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на 

терет послодавца - Плате, додаци и накнаде запослених - Планирана је исплата плата 

запосленима за 12 месеци, у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених 

плата у 2021. години. 

 

- 413 – Накнаде у натури – новогодишње поклон честитке за децу запослених 

 

- 414 Социјална давања запосленима - Планирана је помоћ за запослене у случају болести 

или смрти члана уже породице. 

 

- 415- накнаде трошкова за запослене – планиран је превоз за једног запосленог за 12 месеци 

 

- 421- стални трошкови – трошкови платног промета (накнаде за услуге које врши Управа за 

трезор), трошкови електричне енергије, комуналних услуга, телефона, мобилног и фиксног, 

интернета, услуге доставе, здравствено осигурање запослених, трошкови закупа. 

 

- 422 – трошкови путовања – трошкови дневница за службена путовања запослених 

 

- 423- Услуге по уговору – услуге одржавања софтвера, репрезентација, поклони, услуге 

фотокопирања 

 

- 425- текуће поправке и одржавање - обухвата поравке и одржавање опреме 

 

- 426- материјал – набавка канцеларијског материјала, стручне литературе, бензина, 

материјал за одржавање хигијене 

 

- 482 – порези,обавезне таксе и пенали – Републичке, општинске и судске таксе 

- 512 – машине и опрема набавка опреме. 
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Сајам шљива – Манифестација која се организује у циљу промоције и унапређења 

туристичких потенцијала и промоције производње и прераде шљиве и стварања локалног бренда 

препознатљивог као на подручју Србије, тако и Европе. 

За 2022. годину, као и ранијих година, планирани су расходи који се односе на организацију 

и реализацију Сајма, и то:. 

421 – стални трошкови – трошкови телефона, мобилног телефона, интернета 

423 – услуге по уговору – Услуге штампања, рекламе и пропаганде, медијске услуге, 

репрезентација, поклони учесницима и гостима Сајма, награде најуспешнијим учесницима 

Сајма, припрема и распремање простора, изнајмљивање штандова, бина и озвучење бине, 

озвучење Сајма, организација концерата, услуге обезбеђења, опремање штандова, снимање и 

фотографисање, организација осталих активности на Сајму 

426 – материјал – канцеларијски материјал, бензин, материјал за одржавање хигијене, остали 

материјал неопходан за реализацију разних активности на Сајму. 

512 – опрема за потребе одржавања сајма. 

 

 

Расходи Општинског јавног правобранилаштва 

(Основ - Закон о правобранилаштву (''Службени гласник РС'', број 55/2014)) 

У овом делу планирани су трансфери граду Ваљево на име финансирања дела плате 

заједничког јавног правобраниоца, на основу предлога финансијског плана за 2022. годину, а у 

складу са Одлуком о Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и Општина Лајковац, Љиг и 

Осечина и Споразумом о начину финансирања и обезбеђењу средстава за рад Заједничког 

правобранилаштва број ЈП-4/15, од 23.01.2015. године, према којима општина Осечина учествује са 

5% у финансирању овог органа. 

 

 У складу са Законом о буџетском систему, Одлука о буџету општине Осечина за 2022. 

годину садржи и програмски део у коме су средства у укупном износу од 411.492.000 динара 

распоређена по програмима, а у оквиру програма по програмским активностима и пројектима. 

 У складу са Упутством, саставни део образложења је и Табела 2. Прилога 1. Маса средстава 

за плате исплаћена у 2021. години и планирана у 2022. години, а налази се у прилогу овог 

образложења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА 

 

Број: 060-______/2021       

У Осечини, дана _______2021. год.                                                    Председавајући Већа,

                                        Никола Томић  




