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РБ ОПИС Износ у динарима

А А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1 Укупни приходи и примања остварени по основу продаје  
нефинансијске имовине 1,084,876,664

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  И ПРИМАЊА у чему: 1,084,876,664
- Буџетска средства 1,064,810,594
- Сопствени приходи  и остали извори 3,975,000
- Остали извори 16,091,070

1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 0
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1,084,876,664

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 837,440,564
- Текући буџетски расходи (4) 817,374,494
- Расходи из сопствених прихода и д. извора 3,975,000
- Донације 16,091,070

2.2 Издаци за набавку нефинасијске имовине у чему (класа 5): 247,436,100
- Текући буџетски издаци 247,281,000
- Издаци из сопствених прихода 155,100
- Донације 0
3 3. Буџетски суфицит/ дефицит (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5) 92,000,000

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих 
хартија од вредности) -

5 5. Укупан фискални суфицит/дефицит 0
Б Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 92,000,000
- Примања од продаје финансијске имовине 2,000,000
- Примања од задуживања 90,000,000
- Суфицит из претходних година или неутрошена средства из пр.г 0
- Издаци за отплату главнице дуга 0

- Издаци за набавку финансијске имовинекоја није у циљу спровођења 
јавних политика 0

6 4. Неутрошена средства из ранијих година 0
3. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 92,000,000

ОДЛУКУ

Члан 1.

"Приходи и примања , расходи и издаци буџета општине Прибој за 2018. годину ( у даљем тексту: буџет), састоје 
се од:

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО

На основу члана 63, Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и 73/2010, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, др закони 68/2015 и  103/2015), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014) и члана 46. став 1. тачка 2. Статута општине 
Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број: 12/2008), Скупштина општине Прибој  на седници одржаној  
___________________. године, донела је:
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:

3



2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
510 ЗГРАДЕ, ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 134,999,252.00 6,000,000.00 6,000,000.00

1 Реконструкција зграде општинске управе 15,000,000.00 0.00 0.00

Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 15,000,000.00
Извор финансирања: буџет 

2 Капитално одржавање објеката и пројектна 
документација општине Прибој 7,400,000.00 0.00 0.00

Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 7,400,000.00
Извор финансирања: буџет

3 Реконструкција атлетске стазе 50,000,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 50,000,000.00
Извор финансирања: буџет

4 Хидроизолација и реконструкција трибина 18,000,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 18,000,000.00
Извор финансирања: буџет

5 Уградња столица на трибинама 5,500,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 5,500,000.00
Извор финансирања: буџет

6 Реконструкција фискултурне сале 20,400,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 20,400,000.00
Извор финансирања: буџет

7 Замена подлоге на терену са вештачком травом 2,500,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 2,500,000.00
Извор финансирања: буџет

8 Хидроизолација великог базена 3,700,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 3,700,000.00
Извор финансирања: буџет

9 Изградња одбојкашког терена на песку 2,400,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 2,400,000.00
Извор финансирања: буџет

10 Техничка документација за грађевинске објекте 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Година почетка финансирања: 2014
Година завршетка финансирања: 2019
Вредност пројекта: 6,000,000.00
Извор финансирања: буџет

Ек. 
клас. РБ Опис

Износ у динарима
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2018 2019 2020
Ек. 
клас. РБ Опис

Износ у динарима

11 Израда пројектне документација ОШ Десанка 
Максимовић 360,000.00 0.00 0.00

Година почетка финансирања: 2017
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 360,000.00
Извор финансирања: буџет

12 Израда пројектне документација Машинско 
електротехничке школе 2,264,252.00 0.00 0.00

Година почетка финансирања: 2017
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 2,264,252.00
Извор финансирања: буџет

13 Капитално одржавање објеката ПУ Невен 700,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 700,000.00
Извор финансирања: буџет

14 Капитално одржавање објеката УФК Спортски 
центар 775,000.00 0.00 0.00

Година почетка финансирања: 2017
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 700,000.00
Извор финансирања: буџет

511 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 103,600,000.00
1 Асфалтирање путних праваца и градских улица 55,600,000.00 0.00 0.00

Година почетка финансирања: 2017
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 55,600,000.00
Извор финансирања: буџет

2 Реконструкција градских улица - кружни ток 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 2,000,000.00

3 Реконструкција коловза градских улица 15,000,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 15,000,000.00

4 Реконструкција тротоара градских улица - бехатон 19,000,000.00 0.00 0.00

Година почетка финансирања: 2018
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 19,000,000.00

5 Капитално одржавање атарских путева 12,000,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања: 2017
Година завршетка финансирања: 2018
Вредност пројекта: 12,000,000.00

511 ЗГРАДЕ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И САОБРАЋАЈНА ИС 238,599,252.00 6,000,000.00 6,000,000.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Извор финансирања: буџет 

Извор финансирања: буџет

Извор финансирања: буџет

Извор финансирања: буџет

Члан 3.

Укупни расходи и издаци укључујући и расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1.084.876.664,00 динара 
финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издтатака и то:
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Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

1101 Програм 1. Становање урбанизам 
и просторно планирање 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

0001 Просторно и урбанистичко 
планирање

Развој локалне заједнице у складу са 
усвојеном стратегијом развоја и
Повећање покривености територије 
планском документацијом

Проценат покривености територије 
планском документацијом/
Проценат грађевинског земљишта 
потпуно опремљњног комуналном 
инфрастуркутром

6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

1102 Програм 2. Комунална делатност 104,000,000.00 0.00 104,000,000.00

0001 Управљање - одржавање јавног 
осветљњња

Адекватно управљање јавним 
осветљењем

Удео енергетски ефикасних сијалица 
у укупном броју сијалица јавног 
осветљења

56,000,000.00 0.00 56,000,000.00

0002 Одржавање јавних зелених 
површина

Адекватан квалитет пружених услуга 
уређења и одржавања јавних зелених 
површина

Максимална могућа покривеност 
насеља и територије услугама 
уређења и одржавања зеленила

16,500,000.00 0.00 16,500,000.00

0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене

Максимална могућа покривеност насеља 
и територије услугама одржавања чистоће 
јавних површина

Степен покривености територије 
услугама одржавања чистоће јавно-
прометних површина (број улица 
које се чисте у односу на укупан број 
улица у граду/општини)

31,500,000.00 0.00 31,500,000.00

1501 Програм 3. Локални економски 
развој 121,952,000.00 0.00 121,952,000.00

0001 Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента

Успостављање функционалне
пословне инфраструктуре

Степен искоришћености 
земљишта/простора у 
индустријским
зонама

100,952,000.00 0.00 100,952,000.00

0002 Мере активне политике 
запшљавања

Повећање броја запослених кроз мере 
активне политике запошљавања

Број новозапосл.
(разврс.по полу) уз помоћ 
успост.механиз.за финанс.подрш.за 
запошљавање

21,000,000.00 0.00 21,000,000.00

1502 Програм 4. Развој туризма 17,455,133.00 0.00 17,455,133.00
0001 Управљање развојем туризма Повећање квалитета туристичких услуга 

које се пружају на територији општине
Проценат реализације програма 
развоја туризма општине у односу 
на годишњи план

10,165,133.00 0.00 10,165,133.00

0002 Промоција туристичке понуде Адекватна промоција туристичке понуде 
општине на циљаним тржиштима

Број одржаних промотивних акција 
туристичке организације 1,790,000.00 0.00 1,790,000.00

П-1502-02 Културна манифестација МОСИ 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00

0101 Програм 5. Пољопривреда и 
рурални развој 12,900,000.00 0.00 12,900,000.00

Шифра

Назив Циљ Индикатор

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018
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Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

Шифра

Назив Циљ Индикатор

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

0001 Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници

Стварање услова за развој и унапређење 
пољопривредне производње

Степен реализације одобреног 
програма локалних подстицаја 12,900,000.00 0.00 12,900,000.00

0.00
0401 Програм 6. Заштита животне 

средине 5,888,726.00 0.00 5,888,726.00

0001 Управљање заштитом животне 
средине

Усвојен програм коришћења и заштите 
природних вредности и програм заштите 
животне средине

Број издатих решења о потреби 
процене утицаја пројекта на 
животну средину и о одређивању 
обима и садржаја студије о процени 
утицаја пројеката на
животну средину

5,888,726.00 0.00 5,888,726.00

0701 Програм 7. Организација 
саобраћаја и саобраћајна ИС 157,700,000.00 0.00 157,700,000.00

0002 Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре

Одржавање квалитета путне мреже кроз 
реконструкцију и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Проценат од укупне дужине путне 
мреже која захтева санацију и/или 
реконструкцију

141,700,000.00 0.00 141,700,000.00

0004 Јавни градски и приградски превоз 
путника

Максимална могућа покривеност 
корисника и територије услугама јавног 
превоза

Удео улагања у јавни транспорт
16,000,000.00 0.00 16,000,000.00

2001 Програм 8. Предшколско 
васпитање 87,539,146.00 15,619,070.00 103,158,216.00

0001 Функционисање предшколских 
установа

Обезбеђени прописани технички услови 
за васпитно-образовни рад са децом

Задовољство родитеља и 
запослених техничким капацитетима 
у предшколској установи 87,539,146.00 15,619,070.00 103,158,216.00

2002 Програм 9. Основно образовање 47,893,285.00 0.00 47,893,285.00

0001 Функционисање основних школа Обезбеђени прописани услови за 
васпитно-образовни рад са децом у 
основним школама

Ниво техничке опремљености школа
47,893,285.00 0.00 47,893,285.00

2003 Програм 10. Средње образовање 22,013,742.00 0.00 22,013,742.00

0001 Функционисање средњих школа Обезбеђени прописани услови за 
васпитно-образовни рад у средњим 
школама и безбедно одвијање наставе

Ниво техничке опремљености школа

22,013,742.00 0.00 22,013,742.00

0901 Програм 11. Социјална и дечја 
заштита 55,329,705.00 0.00 55,329,705.00

0001 Једнократне помоћи и други 
облици помоћи

Унапређење заштите сиромашних Висина буџетских издвајања за мере 
матријалне подршке 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00

0003 Дневне услуге у заједници Подстицање развоја разноврсних 
социјалних и других услуга у заједници

Висина буџетских издвајања 
опредељених за потребе пружања 
услуга интервениције у кризним 
ситуацијама

17,589,705.00 0.00 17,589,705.00
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Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

Шифра

Назив Циљ Индикатор

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

0005 Подршка реализацији програма 
црвеног крста

Социјално деловање - олакшавање 
људске патње пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима у невољи, 
развијањем солидарности међу људима, 
организовањем различитих облика 
помоћи

Број дистрибуираних пакета хране 
за социјално угрожено 
становништво 6,540,000.00 0.00 6,540,000.00

0006 Подршка деци и породици са 
децом

Обезбеђивање финансијске подршке за 
децу и породицу

Број деце која примају финансијску 
подршку у
односу на укупан број деце у 
граду/општини

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

0007 Подршка рађању и родитељству Подршка породицама да остваре жељени 
број
деце

Број деце корисника давања у 
укупном броју
рођене деце

7,000,000.00 0.00 7,000,000.00

0008 Подршка особама са 
инвалидитетом

Обезбеђивање услуга социјалне заштите 
за
старије и одрасле са инвалидитетом

Број корисника услуга
700,000.00 0.00 700,000.00

1801 Програм 12. Примарна 
здравствена заштита 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

0001 Функционисање установа 
примарне здравствене заштите

Унапређење доступности, квалитета и
ефикасности примарне здравствене
заштите

Проценат реализације планова 
инвестирања у објекте и
опрему установа примарне 
здравствене заштите

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1201 Програм 13. Развој културе и 
инфор 36,103,295.00 875,000.00 36,978,295.00

0001 Функционисање локалних установа 
културе

Обезбеђење редовног
функционисања установа културе

Број запослених у установама 
културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС

23,572,295.00 875,000.00 24,447,295.00

0002 Унапређење разноврсности
културне понуде

Повећање интересовања грађана за развој 
културе

Број програма и пројеката удружења 
грађана подржаних од
стране града/општине

660,000.00 0.00 660,000.00

0003 Унапређење система очувања и 
представљања културно - 
историјског наслеђа

Очување и заштита културног наслеђа Проценат споменика културе код 
којих су на годишњем нивоу
извршена улагања у односу на 
укупан број споменика културе
у надлежности ЈЛС

531,000.00 0.00 531,000.00

0004 Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног 
информисања

Повећана понуда квалитетних
медијских садржаја из области
друштвеног живота локалне
заједнице

Број програмских садржаја 
подржаних на конкурисма јавног
информисања 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

П-1201-20 Лимске вечери поезије 515,000.00 515,000.00
П-1201-21 Лимске вечери дечје поезије 435,000.00 435,000.00
П-1201-22 Дани Данила Лазовића 2,105,000.00 2,105,000.00
П-1201-23 Међурепубличка смотра дечјег 

драмског стваралаштва 235,000.00 235,000.00

П-1201-24 Општинска смотра рецицатора 50,000.00 50,000.00
1301 Програм 14. Развој спорта и 

омладине 162,570,768.00 2,750,000.00 165,320,768.00
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Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

Шифра

Назив Циљ Индикатор

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима

Унапређење подршке локалним
спортским организацијама преко којих се 
остварује јавни интерес у области спорта

Број годишњих програма спортских 
организација
финансираних од стране 
града/општине

27,500,000.00 0.00 27,500,000.00

0004 Функционисање локалних 
спортских установа

Обезбеђивање услова за рад установа из 
области спорта

Број програма које реализују 
установе из области спорта 17,270,768.00 2,750,000.00 20,020,768.00

0005 Спровођење омладинске политике Подршка активном укључивању младих у 
различите друштвене активности

Број младих корисника услуга мера 
омладинске
политике

1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

1301-01 55 МОСИ игре - Прибој 13,800,000.00 13,800,000.00
1301-02 Реконструкција атлетске стазе 50,000,000.00 50,000,000.00
1301-03 Хидроизолација и реконструкција 

трибина 18,000,000.00 18,000,000.00

1301-04 Уградња столица на трибинама 5,500,000.00 5,500,000.00
1301-05 Реконструкција фискултурне сале 20,400,000.00 20,400,000.00

1301-06 Замена подлоге на терену са 
вештачком травом 2,500,000.00 2,500,000.00

1301-07 Хидроизолација великог базена 3,700,000.00 3,700,000.00
1301-08 Изградња одбојкашког терена на 

песку 2,400,000.00 2,400,000.00

0602 Програм 15. Опште услуге локалне 
самоуправе 178,895,054.00 822,000.00 179,717,054.00

0001 Функционисање локалне 
самоуправе

Одрживо управно и финансијско 
функционисање општине у складу 
надлежностима и пословима локалне 
самоуправе

Проценат решених предмета у 
календарској години (у
законском року, ван законског рока) 113,118,770.00 0.00 113,118,770.00

0002 Функционисање месних заједница Обезбеђено задовољавање потреба и 
интереса локалног становништва 
деловањем месних заједница

Број иницијатива /предлога месних 
заједница према
граду/општини у вези са питањима 
од интереса за локално
становништво

5,197,600.00 822,000.00 6,019,600.00

0003 Сервисирање јавног дуга Одржавање финансијске стабилности 
општине и финансирање капиталних 
инвестиционих расхода

Учешће издатака за сервисирање 
дугова у текућим
приходима ≤ 15%

5,350,000.00 0.00 5,350,000.00

0004 Општинско јавно 
правобранилаштво

Заштита имовинских права и интереса 
општине

Број решених предмета у односу на 
укупан број предмета
на годишњем нивоу

2,228,684.00 0.00 2,228,684.00

0009 Текућа буџетска резерва 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0010 Стална буџестка резерва 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
00140 Управљање ванредним 

ситуацијама
Израда ефикасног превентивног система 
заштите и спасавања на избегавању 
последица елементарних и других 
непогода

Број идентификованих објеката 
критичне инфраструктуре 31,000,000.00 0.00 31,000,000.00

П-0602-01 Реконструкција зграде општинске 
управе Прибој 15,000,000.00 15,000,000.00
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Програм Програмска 
активност/ Пројекат

1 2 3 4 6 7

Шифра

Назив Циљ Индикатор

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 1.064.810.594,00 динара и средства из осталих извора у износу од 20.066.070,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Средства из буџета 2018 Сопствени и други 
приходи 2018 Укупна средства 2018

2101 Програм 16. Политички систем 
локалне самоуправе 28,569,740.00 0.00 28,569,740.00

0001 Функционисање локалне скуштине Скупштина општине Број седница скупштине 12,803,900.00 0.00 12,803,900.00

0002 Функционисање извршних органа Општинско веће
Председник општине

Број усвојених аката 15,765,840.00 0.00 15,765,840.00

Јавни програмски расходи 1,064,810,594.00 20,066,070.00 1,084,876,664.00
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III ИЗВРШАВАЊЕ  БУЏЕТА 
 

Члан 4. 
 

 У складу са Законом о начину  одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(„Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС ), број запослених код корисника буџета 
не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: 

-  63   запослених у локалној администрацији на неодређено време; 
-  65   запослених у предшколским установама на неодређено време; 

 -  15   запослених у установама културе на неодређено време; 
 -   21   запослени у осталим установама јавних служби на неодређено време; 
 -    1 запослених у месним заједницама на неодређено време; 
  
 У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог 
члана. 
  

Члан 5. 
 

 За извршавање ове Oдлуке одговоран је председник општине . 
 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.  
 

Члан 6. 
 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 7.   
 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Oдлуком, поред 
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, 
одговоран је председник општине. 
 

Члан 8. 
 Општинска управа Прибој, Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет 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 9. 
 Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу 
буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће. 
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Члан 10. 
 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог Општинскe управe, 
Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет доноси Општинско  веће. 
 

Члан 11. 
 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 
Општинско веће. 
 

Члан 12. 
 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 13. 
 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 14. 

 Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2018. години по посебном акту (решењу) који 
доноси председник општине, на предлог Општинске управе, Одељења за за друштвене делатности, 
финансије и буџет, у оквиру раздела: 
 Раздео 1.Скупштина општине; 
 Раздео 2. Председник општине; 

Раздео 3. Општинско веће; 
 Раздео 4. Општинско правобранилаштво, и 
 Раздео 5. Општинска управа 

Члан 15. 
 
 
 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом oдлуком 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 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у 
току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом одлуком. 
 
 
 
 
 



51 
 

 
Члан 16. 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 
предвиђен другачији метод. 
 

Члан 17. 
 Корисници буџетских средстава 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 18. 
 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању 
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом o јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и68/2015). 

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се 
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу 
нижа од  5.000.000 динара. 
 

Члан 19. 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним прима-
њима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и 
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неоп-
ходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 
 

Члан 20. 
 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 
 

Члан 21. 
 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. 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 22. 
  

Корисник буџетских средстава не може, засновати радни однос са новим лицима до краја 
2018. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 
средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и 
програмом рационализације из става 1. овог члана. 
 

Члан 23. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. 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 24. 
 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежено-
сти кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са од-
редбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011). 
 
 

Члан 25. 
 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. го-
дине, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима 
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Прибој за 2017. годину. 
 
 

Члан 26. 
 Изузетно, у случају да се буџету општине Прибој 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, Општинска управа, Одељење за друштвене 
делатности, финансије и буџет на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење 
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 
  

Члан 27. 
 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 28. 
 У буџетској 2018. години ће се вршти обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста 
накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и 
индиректне кориснике средстава буџета и јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 
2018. години. 
 

Члан 29. 
 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 
прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из буџета), обавезе може 
преузимати само до нивоа остварења тих прихода или 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 30. 
 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 
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року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама.  

Члан 31. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“ и доставити министарству 
надлежном за послове финансија. 
 

Члан 32. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине 
Прибој“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 Број 400-_______ од _________________.12.2017. године 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 
 
I – Правни основ 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину 

садржан је у  члану  63, Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број: 54/2009 и 
73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,142/2014, др закони 68/2015 и  
103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 
83/2014) и члана 46. став 1. тачка 2. Статута општине Прибој (''Службени лист општине 
Прибој'', број: 12/2008). Претходно назначеним прописима је регулисано да одлуку о буџету 
локалне власти доноси локална скупштина. 

 
II-Уводне напомене 
 
Поступак припреме и доношење буџета извршава се према буџетском календару 

утврђеним чланом 31. тачка 2) Закона о буџетском систему, и то: 
- 1. август локални орган управе надлежан за финансије издаје упутство за припрему 

нацрта буџета локалне власти; 
- 1. септембар директни корисници средстава буџета локалне власти достављају 

предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије за буџетску и 
наредне две фискалне године; 

- 15. октобар локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о 
буџету надлежном извршном органу локалне власти; 

- 1. новембар надлежан извршни орган локалне власти доставља предлог одлуке о 
буџету локалној скупштини и Министарству; 

- 20. децембар локална скупштина доноси одлуку о  буџету локалне власти; и 
- 25. децембар локални орган управе надлежан за финансије доставља буџет локалне 

власти Министарству финансија. 
Чланом 36а.Закона о буџетском систему утврђена је обавеза да Министарство 

финансија доставља локалној власти  упутство за израду одлуке о буџету локалне власти за 
буџетску годину и пројекцију за нередне две године. Истовремено прописана је обавеза 
локалне власти да се придржава овог упутства. 

Упутство за припрему одлуке о  буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 
2018. и 2019. годину објављено је средином новембра 2017 године, након чега је и 
достављено општинама  што је свакако  онемогућило доношење локалног буџета у складу са 
буџетским календаром. 

На основу смерница параметара и законских решења свим корисницима буџета је 
достављено упутство којег су се били дужни придржавати при изради финасијских планова са 
обавештењем где могу преузети упутство Министарства финансија 

Ради потпунијег увида у критеријуме, смернице и законска решења  који су били 
основ за израду  финансијских планова корисника и локалног буџета дајемо извод из 
Упутстава Министарства: 
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„Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије за период 
2017- 2020. г. 

Исказано у процентима , осим 
ако није другачије назначено 2017 2018 2019 2020 

Стопа реалног раста БДП 2,0 3,5 3,5 4,0 
БДП у текућим тржишним 
ценама(у милијардама РСД) 4.469 4.755 5.027 5.417 

 
Извори раста: процентне промене у константним ценама 

Лична потрошња 1,8 2,7 3,4 3,8 
Државна потрошња 1,4 2,2 1,9 2,7 
Инвестиције у фиксни капитал 4,3 5,1 4,1 5,3 
Извоз роба и услуга 10,0 8,8 8,4 7,9 
Уваз роба и услуга 8,6 7,0 7,2 7,0 

 
 

Допринос расту БДП 
Финална домаћа тражња 2,4 3,4 3,7 4,4 
Инвестициона потрошња 0,8 1,0 0,9 1,1 
Лична потрошња 1,3 2,0 2,5 2,8 
Државна потрошња 0,3 0,4 0,3 0,5 
Спољно трговински биланс роба 
и услуга -0,4 0,1 -0,2 -0,4 

 
Кретање цена 

Потрошачке цене (годишњи 
просек) 3,1 2,7 2,8 3,0 

Потрошачке цене (крај периода) 3,0 3,0 3,0 3,0 
ДефлаторБДП 2,8 2,8 2,8 3,0 

 
Кретања у спољном сектору (% БДП) 

Спољно трговински биланс роба 
и услуга -9,8 -9,3 -9,1 -9,0 

Салдо текућег рачуна -4,6 -4,2 -4,1 -3,9 
Директне инвестиције--- нето 5,8 5,1 5,0 5,0 

 
Јавне финансије 

Дефицит опште државе ( 
%БДП) 0,7 -0,7 -0,5 -0,5 

 
 

Опис планиране политике општине Прибој: 
 
У периоду од 2017. До 2019. Године општина Прибој ће обављати изворне, поверене и 
пренесене надлежности у складу са У ставом републике Србије и Законом о локалној 
самоуправи (надлежности сходно члану 20. Закона о локалној самоуправи) а у складу са 
уставно правним поредком општина Прибој ће обављати поверене и пренсене послове из 
области: државе управе, социјалне заштите, здравствене заштите, предшколског основног и 
средњег образовања, екологије и очувања животне средине, рада инспекцијских служби и 
сл.  
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Основни циљеви који се желе постићи спровођењем програма, пројектних активности и 
пројеката корисника буџета  у периоду 2018 до 2020. Године су: 
 

• Унапређење рада општинске самоуправе, медернизација, рационализација и 
ефикаснији рад општинских органа. Одрживо управно и финансијско функционисање 
општине Прибоју складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.  
Задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних 
заједница. Заштита имовинских права и интереса општине. Унапређење јавног 
информисања од локалног значаја. Остваривање права националних мањина у 
локалној заједници. Обезбеђивање основних животних  услова у случајевима 
елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа. 

• Повећање запослености на територији општине: успостављање ефикасне економске 
инфраструктуре, промоција Слободне зоне и Индустријских паркова, успостављање 
механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима 
који послују на територији општине Прибој за развој нових производа и проширење 
производње, привлачење нових инвеститора на територу општине Прибој и 
искоришћавање већ  постојећих производних капацитета. 

• Ефикасно и рационално спровђење комуналне делатности: максимална могућа 
покривеност корисника и територије у услугама водоснадбевања, уклањања отпадних 
вода, чврстог отпада, обезбеђење даљинског грејања и развој дистрибутивног 
система, одржавање чистоће, одржавање зеленила, јавне расвете и свих осталих 
комуналних потреба  грађана. 

• Унапређење туристичке понуде. Повећање квалитета турситичке услуге на 
територији општине Прибој, адекватна промоција на циљаним тржиштима, 
одржавање културних и спортских манифестација које унапређују туристичку понуду 
општине Прибој (Лим фест, сајмови, МОСИ,  итд..) 

• Унапређење пољопривредне производње у општини Прибој. Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора. Обезбеђење путне 
инфраструктуре у циљу поспешивања повратка на село. Унапређење воћарске и 
сточарске производње. Субвенционисање и помоћ пољопривредним произвођачима. 

• Унапређење животне средине. Унапређење квалитета животне средине. 
Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и 
оперативних планова као и мера заштите. Стална едукација становништва о значају 
здраве и одрживе животне средине.  

• Унапређенжње путне инфраструктуре у општини Прибој. Развијање путне 
инфраструктуре у контексту доприносоа социо-економском развоју. Одржавање 
квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног 
покривача.  

• Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима. Правичан и максималан 
обухват деце предшколским васпитањем и образовањем. Обезбеђивање адекватних  
условаза васпитно образовни рад са децом. 

• Доступност основног образовања у складу са прописаним стандардима.  Потпуни 
обухват основним образовањем и васпитањем, обезбеђени прописани услови за 
васпитно образовни рад са децом у основним школама. 

• Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама 
за образовним профилима. Повећање обухвата средњошколског образовања, 
обезбеђени прописани услови за васпитно образовни у средњим школама и 
безбедно одвијање наставе. 

• Обезбеђивање свеобухватен социјалне заштите и помоћи најуугрженијем 
становништву. Развој услуга социјалне заштите, унапређење положаја грађана који 
припадају најугроженијим социјалним слојевима и обезбеђење мера социјалне 
заштите, унапређење заштите сиромашних.  Социјално деловање – пружање ургентне 
социјалне помоћи лицима у невољи (народна кухиња, сигурна кућа, помоћ у кући, 
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стан за децу) 
• Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима. 

Унапређење ефикасности здравствене заштите као и обезбеђење материјалних  
услова за њено нормално функционисање. 

• Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима и клубовима везаних за 
развој омладине и спорта. Планско подстицање и креирање услова за бављење 
спортом за све грађане, обезбеђивање услова за рад и  унапређење капацитета 
спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у 
граду, унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта у граду.  

 
Политика локaлних власти ће бити усмерена на обезбеђење средстава за несметано 
функционисање Општинске управе и свих корисника буџетских средстава у области 
образовања, културе, спорта, туризма, социјалне заштите. 
 
Средства за зараде запослених обезбедиће се у законом утврђеним оквирима, а средства за 
материјалне трошкове и текуће одржавање опреме и објеката у зависности од исказаних 
потреба и утврђених приоритета, водећи рачуна о интенцијама за смањење јавне потрошње.  
 
Значајна средства ће се обезбедити и за издвајања за социјалну заштиту (једнократне 
помоћи,  подршка успешним ученицима и студентима, опрема за новорођену децу, 
финансијска подршка деци и родитељима деце са сметњама у развоју (лични пратилац, 
трошкови превоза ученика),  активности Црвеног крста. 
 
За капитално одржавање и капиталну изградњу средства ће се обезбедити из буџета општине 
Прибој а делом као и из средстава наменских трансфера од других нивоа власти и 
добровољних прилога грађана.  Приоритет ће имати програми, односно инвестиције у путну 
инфраструктуру, започете у овој или ранијим  годинама, али. 
 
У 2018. години општина Прибој је организатор 55. МОСИ игара тако да ће значајна средства 
бити усмерена на ревитализацију постојећих инфраструктурних објеката.  

 
 
Група конта 41 – РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 
Према Упутству министарства финансија укупна средства потребна за исплату плата 
запослених у 2018 години која се финансирају из буџета општине, планирана су на нивоу 
исплаћених плата у 2017. години, увећана за масу средстава за плате за број запослених 
максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а 
највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету 
Републике Србије за 2017. годину (''Службени гласни РС'', бр. 99/16). 
 
Укупну масу средстава за плате умањује се за плате запослених код корисника буџетских 
средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 
и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате 
запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе 
или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским 
класификацијама 411 и 412. 
 
Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у: 
- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %, 
- установама социјалне заштите за 5%, 
- предшколским установама за 10%, 
- осталим јавним службама 5 %. 
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Средства за плате се планирају на бази постојећег,  а не систематизованог броја запослених. 
 
Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској 
класификацији 465 - Остале дотације и трансфери. 
 
Према упутству министарства као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, не 
треба планирати обрачун и исплату 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 буџетских средстава локалне власти, као и друга примања 
из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години. 
 
Такође, у 2018. 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. 
 
Уколико је број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених за 2017. 
годину мањи у односу на број запослених који ради код корисника буџетских средстава на 
крају 2017. године, потребно је извршити рационализацију и ускладити своје одлуке о буџету 
у делу планираних средстава за плате за 2018. годину. У том смислу потребно је прилагодити 
и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене. 
 
Стратегијом владе Републике Србије о реформи јавне управе и пратећим позитивним 
прописима пројектована је ефикасна и рационална јавна управа (и локална самоуправа) што 
је за последицу имало и рационализацију исте. Законом о начину  одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору  и Одлуком о максималном броју запослених на 
недоређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП и систему 
локалне самоуправе одређен је максималан број запослених.  
 
Локална самоуправа Прибој доследно да се придржавала позитивних прописа  и преузела 
све мере на рационализацију општинске управе. Иако је ступањем предметног акта на 
снагу општинска управа Прибој није имала вишак запослених иста је приступила 
рационализацији са намером и циљем да се побољша  кадровска структура и на тај 
начин повећа стручност у обављању послова локалне самоуправе. Пре свега природним 
одливом број запослених у општинској управи управи последњих година  је у 
константном опадању (број запослених на неодређено време у општинској управи 
Прибој: 2014. године – 58 запослених; 2015. године – 55 запослених; 2016. године – 53 
запослена; 2017. године – 45 запослених). Одлуком о одређивању максималног броја 
запослених у локалној самоуправи Прибој за 2017. годину максималан број запослених 
одређен је на 62 запослена. 
 
Имајући у виду да општинска управа Прибој у назначеном периоду није вршила 
запошљавањена неодрређено време и да је континуирано опадао број запослених, да је 
тренутно са запосленим бројем радника  немогуће обављати све послове из 
надлежности локалне самоуправе и да се Одлуком о максималном броју запослених 
дозвољава запошљавање до 62 радника на недређено време планирано је запошљавање 
односно попуна упражњених радних места са 11 извршилаца током 2018. године због 
чега су и планирана средства за исплату плата како је наведено у члану 3. Одлуке о 
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буџету општине Прибој за 2018. годину. 
 
 
Група конта 42 – КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

 
Према упутству министарства финансија: у оквиру групе конта која се односе на 

куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2018. 
години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални 
трошкови). 

Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423-Услуге по уговору 
треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 
којим је уређено смањење других сталних примања. 

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу 
смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено 
повремени послови и др), а све у циљу фискалног прилагођавања. 

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и 
са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Такође, потребно је преиспитати оправданост формираних комисија и других радних 
тела, као и оснивања нових, имајући у виду Извештај Државне ревизорске институције о 
сврсисходности – Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних 
тела у јавном сектору. 

Средства планирана у оквиру ове групе конта мора да садрже и износе средстава за 
које је локални орган управе надлежан за финансије дао сагласност у складу са Уредбом о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 
плаћање у више година. 

 
 Група конта 45 - СУБВЕНЦИЈЕ и група конта 62 - НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
У оквиру субвенција и буџетских кредита неопходно је преиспитати све програме по 

основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити, с обзиром на то да даље мере 
фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и 
буџетских кредита. 

 Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба 
имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 

 
 ГРУПА КОНТА 48 – Остали расходи 

 
 Остале расходе, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком која 

се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита. Приликом планирања наведених расхода, 
треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих 
економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити 
преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи. 

 У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање 
редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких 
активности потребно је, у опису апропријације економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организацијама, посебно исказати средства за наведену намену. 

 
За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

од јавног интереса која реализују удружења јединица локалне самоуправе средства 
опредељена у одлуци о буџету може да пренесе удружењу само након спроведеног јавног 



60 
 

конкурса, на основу акта донетог од стране надлежног органа локалне власти и закљученог 
уговора надлежног органа и удружења 
 
Класа 5 - ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

 
Набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних 

средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само 
врше набавке средстава неопходних за рад.  

Важно је да корисници не исказују као капиталне издатке текуће поправке и 
одржавање зграда, објеката и опреме, већ да расходе за те намене (за молерске, зидарске 
радове, поправке електронске и електричне опреме итд.) планирају на апропријацији 
економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, док средства за капиталне 
пројекте треба да планирају на контима групе 51, 52 и 54.  

 
 
 
 
Капитални пројекти и њихов значај 
 
 Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и 

грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге 
пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, 
као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску 
имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина 
локалне власти путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката 
инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину. 

Услед сложених и бројних процедура приликом планирања, припреме и реализације 
капиталних пројеката, њихово пројектовање и изградња могу по динамици реализације 
трајати више од годину дана, а самим тим углавном подразумевају вишегодишње издатке. 
Кaпитaлни прojeкти утичу нa будућe буџете, штo зaхтeвa пaжљивo плaнирaњe. За реализацију 
капиталних пројеката потребни су релативно велики издаци у садашњости за које се очекује 
да ће генерисати корист, односно добит у годинама након реализације. Због свега наведеног 
важно је планирати капиталне пројекте по годинама у оном износу који је остварив и 
одговаран са фискалне и економске тачке гледишта, имајући у виду низак ниво реализације 
пројеката у претходним годинама. 

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године 
у општем делу Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти 
уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева 
плаћање у више година.  

 
III- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ПРИХОДА 

 
Укупно планирани приходи базирани су на остварењу текућих прихода у протеклом 

периоду 2017. године, трансферним средствима из буџета Републике, ефектима који се 
очекују у наредној години по основу утврђивања и наплате локалних јавних прихода,  као и 
већег прилива средстсва по основу пореза на зараде, јер се у наредној години по основу 
новог запошљавања у фирмама које ђе пословати унутар Слободне зоне, а очекује се и 
позитивни ефекти УППР-а за  ФАП Корпорацију. 

 Ради потпунијег увида у основицу од које се пошло у планирању прихода буџета, 
следећом табелом приказују се упоредни подаци планираних  прихода 2017. годину и 
планираних прихода за 2018. годину: 
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кто Назив прихода Ребаланс 2017 2018 Разлика % 

2 3 4 5 6(5-4) 7 

711 
Порез на доходак, доб.и кап. 
добитке 240.420.550 262.733.000,00 22.312.450,00 24,67 

713 Порез на имовину 183.156.447 133.492.000,00 -49.664.447,00 12,54 
714 Порез на добра и услуге 23.000.000 23.382.000,00 382.000,00 2,20 
716 Други порези 18.773.652 18.961.000,00 187.348,00 1,78 
733 Донације и трансфери 762.065.279 446.698.434,00 -315.366.845,00 41,95 
74 Непосредни приходи 52.000.000 87.544.160,00 35.544.160,00 8,22 

731+732 Добровољни трансфери и донације 10.000 0,00 -10.000,00 0,00 
92 Примања 121.000.000,00 92.000.000,00 -29.000.000,00 8,64 

    1.400.425.928,00 1.064.810.594,00 -335.615.334,00 100,00  
 
 

 

 
 
 
 На основу свега напред изложеног укупни приходи и примања буџета за 2018. 

годину, предложени су у износу од 1.064.810.594,00 динара, односно 24, % мање од укупних 
прихода и примања предвиђених ребалансом буџета за 2017. годину (1.400.425.928,00 
динара). Овако висок ниво прихода за 2017 и 2018. годину исказан је првенствено због 
очекиваног и оствареног трансфера Републике Србије у циљу решавања социјалног питања 
бивших радника ФАП Корпорације делом за подстицај нових пословних активности а другим 
делом за трансфером за откуп акција бивших као и очекиваних трансферних средстава за 
капиталне инвестиције од стране Републике Србије као и дугорочног кредита који се планира 
повући у току 2018. године у циљу финансирања капиталних инвестиција.  

Евидентано је и повећање пореза на имовину. Сходно члану 60. Закона о 
финансирању локалне самоуправе  и члану 77. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији мора бити покренут поступак принудне наплате.  

Планирано је и смањење трансферних средства од стране Републике Србије јер су у 
највећем делу извршена у току 2017. Као мере подстицаја запошљавања бившим радницима 
ФАП-а  

 
IV Образложење предлога расхода по програмима и расходима за 2017. годину 
 

Законом о буџетском систему прописано је да се увођење програмског модела буџета 
примењује поступно за поједине кориснике буџетских средстава Републике Србије, а у 
целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и Одлуке о буџетима локалне власти 
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за 2018. У 2018. години измењена је је програмска шема у односу на 2017. годину тако да је 
сходно томе и прилагођеана структура буџета. У распореду прихода и утврћивању расхода по 
корисницима и наменама у овој одлуци поштоване су одредбе овог упутства, уз додатне 
образце који ће се након доношења ове Одлуке попунити и доставити ресорним 
министарствима.  
 
У складу са чланом 79. Закона о буџетском систему, Министарство финансија крајем маја 
2017. године донело Упутство за праћење и извештавање о учинку програма са циљем да се 
одреди начин праћења и извештавања о учинку програмског буџета.  
 
Уређење праћења и извештавања представља надоградњу система за израду програмског 
буџета, а информације добијене на овај начин користе се за унапређење ефективности и 
ефикасности јавне потрошње, као и квалитета јавних услуга.  
 
Министарство надлежно за послове финансија, Влада и Народна скупштина, односно 
локални орган управе надлежан за финансије, надлежни извршни орган локалне власти и 
скупштина локалне власти, разматрају информације о учинку програма у оквиру буџетске 
процедуре. Тиме се омогућава да се одлуке о приоритетним областима финансирања и 
расподели буџетских средстава за наредну фискалну годину доносе, између осталог, и на 
основу постигнутих резултата и потрошње у претходној, односно текућој фискалној години. 
 
Корисници буџета локалне власти достављају локалнoм органу управе надлежном за 
финансије извештаје о учинку програма (полугодишњи и годишњи) на прописаном обрасцу 
који представља саставни део овог упутства. 
 
 
Програм 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Сврха овога програма је: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној 
заједницизасновано  на  начелима одрживог  развоја,  равномерног територијалног развоја 
ирационалног коришћења земљиштаодстицање одрживог развоја становања кроз 
унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда. 
Опредељена средства у износу од 6.000.000,00 динара утрошиће се на израду техничке и 
пројектне документације за грађевинске објекте  
 
Програм 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
Сврха овога програма је: Пружања  комуналних  услуга  од  значаја  за  остварење  
животнихпотреба  физичких  и  правних  лица  уз  обезбеђење  одговарајућег квалитета, 
обима, доступности и континуитета Одрживо снабдевање корисника топлотном 
енергијом;Редовно, сигурно  и одрживо  снабдевање водом за пиће становника,уређи вање  
начина  коришћења  и  управљања  изворима,  јавним бунарима и чесмама. Укупно 
опредељена средства су у износу од 104.000.000,00 динара и финансираће се: 

• Субвенције за јавну депонију Бањица у износу од 1.500.000, динара, износ је на нивоу 
2017. године и биће реализован у складу са даљим решавањем правног статуса и 
начина функционисања депоније 

• Одржавање чистоће у укупном износу од 30.000.000 од чега се део односи на 
дуговања према ЈКП Услуга из претходних година. 

• Одржавање зеленила у укупном износу од 16.500.000,00. Овај износ увећан је у 
односу на претходну годину јер се планира комплетна промена парковског 
мобилијара и уређење парковских и зелених површина. 
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• Јавна расвета у укупном износу од 56.000.000,00 динара. Ова средства су планирана у 
истом нивоу као и претходне године и у највећем делу се односе на измирење 
дуговања из претходних година за јавну расвету. 

 
Програм 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 
Сврха овог програма је:  Обезбеђивање  стимулативног  оквира  за  пословање  и  
адекватногпривредног амбијента за привлачење инвестиција. Укупно опредељена средства 
из буџета су у износу од 121.952.000,00 динара и финансираће се: 
 

• Индустријски паркови у износу од 28.204.000,00  
• Слободна Зона у износу од 7.748.000,00  
• Подстицај за развој предузетништва биће спроведен кроз рад Канцеларије за 

локални економски развој у укупном износу од 9.000.000,00 динара . У 2018. години 
целокупан износ биће реализован преко РРА Златибор на основу фактурисаних услуга 

• Износ од 10.000.000 динара за развој предузетништва намењен је за реализовање 
пројеката који ће поспештити локални економски развој и  биће пласиран у форми 
субвенција приватним предузећима  

• при чему износ од 1.000.000 динара се односи на субенционисање камата локалним 
предузетницима. Пројекат је започет у 2016. Години и биће у потпуности реализован 
у 2018. Години. 

• Мере активне политике запошљавања у износу од 45.000.000,00 динара биће 
прераспоређене за Подстицај за запошљавање бивших радника ФАП-а у и биће 
обезбеђени из средстава Републике Србије,  

• Средства за јавне радове и приправнике у износу од 21.000.000,00 динара биће 
реализована уз сарадњу са Националном службом за запошљавање и по конкурсу. 

 
Програм 4 – УПРАЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 
 
Сврха овог програма је:  унапређење туристичке понуде у општини Прибој. 
Укупна опредељена средства у износу од 17.445.133,00 од чега за функционисање 
Туристичке организације Прибој 10.165.133,00 динара и финансирање пројеката у износу од 
1.790.000,00 динара (Лим Фест, Илиндански дани, првенство у риболову) и реализација 
пројека Културна манифестација МОСИ 5.500.000,00 динара 

 
Програм 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 
Сврха овог програма је:  унапређење пољопривредне производње у општини Прибој. 
Укупна опредељена средства у износу од 12.900.00,00 од чега 3.000.000,00  за 
субвенционисање камата за кредите у пољопривреди, 2.400.000,00 динара за 
специјализоване услуге (вештачко осемењавање крава, услуге стрелаца). 6.000.000,00 
Субвениције за пољопривреду за набавку опреме и механизације, квалитетног сточног 
фонада. Све активности ће се одвијати према Програму руралног развоја за 2018. Годину по 
усвајању на СО Прибој и добијања сагласности од надлежног министарства.  
 
Програм 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Сврха овог програма је:  Обезбеђивање  услова  за  одрживи  развој  локалне  заједнице 
одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним 
водама. 
 
Опредељен је износ од 5.888.000,00 динара који ће се реализовати по програмима и 
пројектима у 2018. Години. Средства у 2018. Години су увећана за износ планираних а не 
утрошених средстава у току 2017. Године. 
 
Програм 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Сврха овог програма је:  Унапређење  организације  саобраћаја и  унапређење  саобраћајне 
инфраструктуреу локалној самоуправи. 
 
Програмска актвност управљање саобраћајем односи: 13.000.000,00 динара за субвенције 
јавног превоза ђака и пензинера, 3.000.000,00 за повећање безбедности у саобраћају што 
представљ законску обавезу општине Прибој. 
 
Укупно предвиђена средства за изградњу и одржавањ путне инфраструктуре износе 
132.737.553,00 динара од тога за: 

• Капитална улагања у саобраћајну инфраструктуру износе 103.600.000,00 динара 
• Текуће одржавање саобраћајне инфраструктуре 36.100.000,00 
• Непосредна набавка материјала 3.000.000,00 динара 

Програм 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Сврха овог програма је:  Омогућавањеобухватапредшколскедецеувртићима 
 
Планирани износ из буџета општине Прибој  87.539.146,00 динара и биће утрошен за 
финасирање предшколске установе Невен. 
 
ПУ „Невен“ у 2018 години је у обавези да приходе остварене по основу пруужања услуга 
боравка деце у предшколским установама уплаћује у корист нивоа општине и 742378 – 
родитељски динар за ваннаставне активности та средстава уплаћује на уплатни рачун јавних 
прихода 742156 - Приходи остварени по основу пруужања услуга боравка деце у 
предшколским установама у корист нивоа општине тако да ПУ Неен у 2018. Години неће 
имати сопствених прихода. 
 
Програм 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Сврха овог програма је:  Доступност основног образовања свој деци са територије 
града/општине у складу са прописаним стандардима 
 
Планирани износ из буџета општине Прибој 47.893.285,00 динара распоред према Школама 
и контима намене је на странама 39 до 45 
 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Сврха овог програма је:  оступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима 
и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и 
привреде 
 
Планирани износ из буџета општине Прибој 22.013.742,00 динара распоред према Школама 
и контима намене је на странама 46 до 47: 
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Програм 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
 
Сврха овог програма је:  Обезбеђивање  свеобухватне  социјалне  заштите  и  помоћи 
најугроженијем становништву општине 
 
Средства из овога програма у укупном износу од 55.329.705,00 биће реализована кроз 
активности  

• Ученичке награде и помоћ студентима – 9.000.000,00 
• Накнада за ђаке пешаке – 1.000.000,00 
• Подстицај наталитета – 5.000.000,00 
• Вантелесна оплодња – 2.000.000,00 
• Рад центра за социјлани рад – 1.000.000,00 
• Средства за проширене видове социјалне помоћи – 12.500.000,00 
• Наменски трансфери – 5.969.705, динара 
• Помоћ у кући – 4.000.000,00 
• Боравак деце без родитељског старања – 440.000,00 динара 
• Финансирање центра за злостављана лица – 2.300.000,00 
• Дневни боравак за децу – 880.000,00 динара 
• Дневни боравак за стара лица – 4.000.000,00 динара 

 
Програм 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 
Сврха овог програма је:  Доступност примарне здравствене заштите у складу са 
националнимстандррдима Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања 
јавног здравља 
Средства из овога програма у укупном износу од 20.000.000,00 биће реализована кроз 
активности  

• Специјализоване услуге – 10.000.000,00 
• Остале дотације и трансфери 10.000.000,00 динара  

Програм 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 
Сврха овога програма је: Очување, унапређење и представљање културног - историјског 
наслеђа,   културне  разнорсности,  продукције  и  стваралаштва  у  локалној заједници; 
Остваривање  права  грађана  информисање  и  унапређење  јавног  информисања 
Укупно опредељени износ је 36.103.295,00 динара буџетских средстава од тога: 
 

• Дом Културе Пиво Караматијевић:  
1. за функционисање установе 9.125.0000 
2. за пројекте: 515.000,00 динара Лимске вечери поезије, 435.000,00 Лимске 

вечери дечије поезије, 1.105.000,00 Дани Данила Лазовића, 235.000,00 
Међурепубличка смотра дечијег драмског стваралаштва, 50.000,00 општинска 
смотра рецитатора, 660.000,00 динара за остале програмске активности 
јачања културне продукције и уметничког стваралаштва. 

• Завичајни музеј:  
3. за функционисање установе 7.320.000,00 динара 



66 
 

4. за пројекте: 1.000.000,00 Дани Данила Лазовића, 531.000,00 за унапређење 
система очувања и представљања културно историјског наслеђа 

• Градска библиотека Прибој 
1. за функционисање установе 7.127.0000 

• ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 8.000.000,00 ова средства биће распоређена по конкурсу за 
медијске куће и невладин сектор за остваривање права грађана на информисање. 

Програм 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 
Сврха овога програма је: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за 
развој спорта;Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. Укупно 
опредељена средства у износу од 162.570.768,00 динара и биће распоређена на следећи 
начин: 
 

• За функционисање установе Спортски центар 17.270.768,00 динара 
• Капитална улагања везана за реконструкције и изградње спортских терена и објеката 

102.500.000, динара и условљена су одржавањем 55 МОСИ. Велики део ових 
средстава биће обезбеђен из трансферних средстава Републике Србије 

• Спортски савез за обављање редовне делатности тј.покривање материјалних и других 
трошкова 1.000.000,00 динара 

• Дотације спортским и омладинским организацијама 24.000.000,00 динара  
• Учешће у програмима и пројектима 2.500.000,00 динара 
• Средства за Моси игре 13.800.000,00 динара 
• За функционисање Канцеларије за младе: 1.500.000,00 динара 

Програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
Сврха овога програма је: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права 
грађана и јавног  Интереса Одрживо  управљање  финансијама  и  администрирање  
изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања 
за финансирање буџета  и  управљање  јавним  дугом Пружање  ефикасне  интервенције,  
ублажавање последица  и обезбеђење  снабдевености  и  стабилности  на  тржишту  у  случају 
ванредних  ситуација. За опште услуге локалне самоуправе предвиђени је износ од 
178.895.054,00 

• Функционисање локалне самоуправе – 103.618.770,00 динара 
• Текућа буџетска резерва – 5.000.000,00 динара 
• Стална буџетска резерва – 2.000.000,00 динара 
• Управљање ванредним ситуацијама – 31.000.000,00 динара 
• Реконструкција зграде општинске управе 15.000.000,00 динара 
• Сервисирање јавног дуга – 5.350.000,00 динара 
• Дотације невладиним организацијама – 9.500.000,00 динара 
• Функционисање месних заједница – 5.197.600,00 

Програм 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
Сврха овога програма је: Подршка раду извршних органа власти и скупштине 
 

• Раздео 1. Скупштина Општине: 12.803.900,00 динара 
• Раздео 2. Председник Општине: 8.642.890,00 и  
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• Раздео 3. Општинско веће 7.122.950,00 динара 
• Раздео 3. Општинско правобранилаштво: 2.228.684,00 динара 

Трошкови везани за политички систем локалне самоуправе је на нивоу претходних година. 
 
Укупни расходи буџета који су распоређени по корисницима износе 1.064.810.594,00 

динара, што чини 76,03 од планираних расхода у 2017. години (1.400.425.928,00 динара). 
 

Расходни део буџета предвиђен је у оквиру 5 директних корисника који се обележавају 
разделом 1 - Скупштина општине, 2 – Председник општине 3- Општинско веће, 4 – 
Општински правобранилац и 5 - Општинска управа. 
 

У оквиру раздела пет приказују се средства за све индиректне кориснике буџета. 
  
Материјални трошкови и остали расходи код свих корисника планирани су крајње 

рестриктивно, односно уз минимална повећања задржани су на нивоу из 2017. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НАЧЕЛНИК 
 ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 БУЏЕТ И ФИАНСИЈЕ  
 Славиша Јањушевић, дипл. ек. Миомир Чавић дипл. прав. 
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