На основу члана 77-79. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник Р.С."
број 54/2009 ) и члана 36. Статута општине Косјерић ( "Службени лист општине Косјерић",
број 9/08) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној _________ 2016. године
донела је,
О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци
у завршном рачуну буџета општине Косјерић у 2015. години износе у динарима:
I

Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства

269.710.000

II

Укупно извршени текући расходи и издаци

261.107.000

III Разлика укупних примања и укупних издатака ( I - II )

8.603.000

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембар 2015. године утврђена је укупна актива у
износу од 804.388.000 динара и укупна пасива у износу од 804.388.000 динара.
АКТИВА:
О11ООО
О12ООО
О14ООО
О15ООО
О16ООО
О22ООО
121ООО
122ООО
123ООО
131ООО

ПАСИВА:
211ООО
221ООО
230ООО
240ООО
251ООО
252ООО
254ООО
291ООО
300ООО

основна средства
култивисна имовина
природна имовина
нефинансиска имовина у припреми
нематеријална имовина
залихе ситнпг инвентара и потрошног материјала
новчана средства,пл.метали и хар. од вред.
краткорочна потраживања
краткорочни пласмани
активна временска разграничења
СВЕГА АКТИВА :

300.279.000
37.000
215.096.000
175.535.000
9.550.000
601.000
11.450.000
34.689.000
141.000
57.010.000
804.388.000

домаће дугорочне обавезе
краткорочне домаће обавезе
обавезе по основу расхода за запослене
обавезе по основу осталих расхода
примљени аванси
обавезе према добављачима
остале обавезе
пасивна временска разграничења
Капитал и утврђивање резултата пословања
СВЕГА ПАСИВА:

164.714.000
2.215.000
6.948.000
45.659.000
2.952.000
34.824.000
547.076.000
804.388.000

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. год.
утврђени су:
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена
по основу продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
3. Вишак прихода - Буџетски суфицит ( 1-2)
4. Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит
( увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка
прихода из предходне године који се користио за
покриће расхода текуће године)

257.107.000
244.528.000
12.579.000

25.182.000

Структура текућих прихода и текућих расхода:
71ОООО
порези
73ОООО
донације и трансфери
74ОООО
други приходи
78OOOO
трансфери између буџ. корис..
8OOOOO
примања од продаје осн.сред.
УКУПНИ ПРИХОДИ:
41ОООО
42ОООО
44ОООО
45ОООО
46ОООО
47ОООО
48ОООО
5ООООО

159.352.000
65.896.000
28.353.000
76.000
3.430.000
257.107.000

расходи за запослене
коришћење услуга и роба
отплата камата и...
субвенције
донације и трансфери
права из социјалног осигурања
остали расходи
издатци за нефинан. имовину
УКУПНИ РАСХОДИ:

67.370.000
71.277.000
9.395.000
8.456.000
35.519.000
11.862.000
13.044.000
27.605.000
244.528.000

Утврђивање резултата пословања
примања по основу продаје нефинансијске имовине
текући приходи и примања
издаци за набавку нефинансијске имовине
текући расходи и издаци за набавку нефин. имовине и издаци за отп. глав.
буџетски суфицит - дефицит
део нераспоређеног вишка прихода из претходне године
кориговани суфицит

257.107.000
27.605.000
261.107.000
-4.000.000
12.603.000
8.603.000

Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат Буџета
утврђени су:
ОПИС
1.
I УКУПНА СРЕДСТВА

Економска
Класиф.
2.
3+7+8+9

Буџетска
средства
3.
252.988.000

Додатна
средства
4.
16.722.000

Укупна
средства
5.
269.710.000

240.385.000
236.968.000
32.000

16.722.000
16.709.000

257.107.000
253.677.000
32.000

3.417.000

13.000

3.430.000

II УКУПНА ПРМАЊА (1+2+3)
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.1. КАМАТЕ
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАН. ИМОВИНЕ
3. ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

7+8+9
7
7411

92
3

12.603.000

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

4+5+6

244.656.000

16.451.000

201.057.000
9.395.000

15.866.000

27.020.000

585.000

8

9

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
4
4.1. ОТПЛАТА КАМАТА
44
5. ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
5
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
6
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
62
V УКУПНА СРЕДСТВА
(3+7+8+9)МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ
(4+5+6)
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(1+2)-(4+5)
(7+8)-(4+5)
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ
(7+8) РЕЗУЛТАТ ( VI+ (3.1.-6.1.))
(4+5)+(92-

0
0
12.603.000
261.107.000
0
216.923.000
9.395.000
27.605.000

16.579.000

16.579.000

2.975.000

2.975.000

8.332.000

271.000

8.603.000

12.308.000

271.000

12.579.000

9.333.000

271.000

9.604.000

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода,
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава,
и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине
утврђен је у износу од
12.579.000 динара.
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику
између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и
одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине
утврђен је у износу од
9.604.000 динара.

Члан 5.
Остварен вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у
износу од 8.603.000 динара преноси се у наредну годину и састоји се из
нераспоређеног вишка прихода у целокупном износу.

Члан 6.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.јануара
до 31. децембра 2015. године утврђени су укупни извори финансирања у износу од
0 динара и укупни издаци у износу од
27.605.000 динара.
Структура извора финансирања:
92ОООО
примања од продаје финансијске имовине
0
Структура издатака:
5ООООО
издатци за нефинан. имовину
27.605.000

Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2015. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 269.710.000 динара
и укупни новчани одливи у износу од 261.107.000 динара и салдо готовине на крају
године у износу од 8.603.000 динара.
Структура новчаних прилива:
71ОООО
73ОООО
74ОООО
77OOOO
78ОООО
8ОOOOO
92ОООО

порези
донације и трансфери
други приходи
меморандумске ставке ...
трансфери између буџетских.
примања од продаје осн.сред.
примања од задуживања

159.352.000
65.896.000
28.353.000

расходи за запослене
коришћење услуга и роба
отплата камата и...
субвенције
донације и трансфери
права из социјалног осигурања
остали расходи
издатци за нефинан. имовину
издаци за отплату главнице

67.370.000
71.277.000
9.395.000
8.456.000
35.519.000
11.862.000
13.044.000
27.605.000
16.579.000

76.000
3.430.000

Структура новчаних одлива :
41ОООО
42ОООО
44ОООО
45ОООО
46ОООО
47ОООО
48ОООО
5ООООО
61ОООО

Вишак новчаних средстава
салдо готовине на почетку године
Кориговани приливи
Кориговани одливи
салдо готовине на крају године

-4.000.000
12.603.000
269.710.000
261.107.000
8.603.000

Члан 8.
Средства сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић 31.12.2015.
године износе 1.168.000 динара.

Члан 9.
Завршни рачун буџета општине Косјерић за 2015.годину са свим својим прилозима
саставни је део ове Одлуке.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Косјерић".

Број: 400-31/2016
У Косјерићу __________2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
______________________________

ник Р.С."

д
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину
са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донео министар надлежан за послове
финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ( “Сл. гласник РС”
бр. 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013 и 108/2013) и Закона о
одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (“Сл.гласник РС
бр. 104/2009), број запослених који се финансирају из буџета општине у 2016. години код
свих корисника буџета износи:
- 82 запослена на неодређено време
8 запослених на одређено време
Број запослених по корисницима буџетских средстава исказан је у Табели бр.2,
која је дата у прилогу и саставни је део образложења одлуке о буџету.
Члан 8.
За извршавање Одлуке о буџету одговоран је Председник општине. Наредбодавац
за извршење буџета је Председник општине.
Члан 9.
За законито и наменско коришћење буџетских апропријација распоређених овом
Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника
буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.
Функционер, односно руководилац директних и индиректних корисника буџетских
средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за
плаћање који се извршавају из средстава органа којим руководи и издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 10.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета
и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, 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, надлежни
извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи одступање између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
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Члан 11.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног односно
његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити на терет или у
корист текуће буџетске резерве.
Одлуку о промени апропријација из става 1.овог члана доноси Општинско веће.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе
надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 5%
вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета Општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа
средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69.став 3. Закона о буџетском
систему.
Члан 12.
У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава
на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне.
Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 2% укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Решење о употреби текуће буџетске резерве на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије доноси Општинско веће.
Члан 13.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име
учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су
земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне
болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Стална буџетска резерва се опредељује највише до 0,5% укупних прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Решење о употреби сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије доноси Општинско веће
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Члан 14.
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 општине.
Члан 15.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезра могу се инвестирати у 2016.
години 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 16.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена.
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 .
Корисници буџетских средстава су дужни, да обавесте трезор локалне власти о
намери преузимања обавезe, након потписивања уговора или другог правног акта којим се
преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања,
обавесте о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања и поднесу захтев
за плаћање у прописаном року.
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 складу са одобреним апропријацијама, а не извршене у току
године, преносе се у наредну годину и имају статус преузетих обавеза и у наредној
буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 17.
Корисник буџетских средстава може стварати обавезе и користити буџетску
апропријацију само до износа утврђеног за поједину намену у буџету, односно до износа
апропријације утврђене у Одлуци о буџету.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком су
у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
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Члан 18.
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 19.
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.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и приливе из
других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се
извршавати на терет општих прихода буџета.
Члан 20.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе
се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима.
Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну докуменатцију за плаћање (копије).
Члан 21.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2016. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, а која
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Косјерић за 2016.
годину.
Члан 22.
Јединице локалне власти у 2015. години могу планирати укупна средства потребна
за исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти, тако
да масу средстава за исплату плата планирају највише до дозвољеног нивоа за исплату у
складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( «Службени
гласник РС», број 142/14) , умањеног за 3% .
Уколико јединице локалне власти не планирају у својим одлукама о буџету за 2016.
годину и не извршавају укупна средства за исплату плата на начин утврђен у ставу 1. овог
члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос
трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на
зараде, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем.
Министар надлежан за финансије ближе уређује начин и садржај извештавања о
планираним и извршеним средствима за исплату плата.
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Члан 23.
У спровођењу одредбе члана 10. став 2. Закона о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији («Службени гласник РС», број 104/2009), Влада ће
давати сагласност за повећање броја запослених у јединицама локалне самоуправе које
имају мањи број запослених на неодређено време од максималног броја, на предлог
министарства надлежног за послове финансија.
Члан 24.
Директни корисник буџетских средстава не може заснивати радни однос са новим
лицима без сагласности министарства надлежног за послове финансија.
Индиректни корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим
лицима без сагласности министарства надлежног за послове финансија, а на предлог
председника општине.
Члан 25.
Образложење одлуке о буџету мора садржати табелу 1. у којој ће се исказати (на
економских класификација 411 и 412), планиран износ средстава за плате у складу са
одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину и планирана средстава за
плате за 2016. годину, упоредо по корисницима буџета локалне власти, како би
министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих упутством.
Члан 26.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга и извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са
прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама , сматра се набавка
чија је процењена вредност у износу одређеном Законом о буџету Републике Србије за
2016. годину.
Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и примањима, расходима и издацима буџета,
као и дугорочно задуживање ради финансирања или рефинансирања капиталних
инвестиционих пројеката, Скупштина општине се може задужити у складу са одредбама
члана 33, 34. и 35. Закона о јавном дугу («Сл.гласник РС»бр.61/2005,107/2009 и 78/2011).
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Члан 28.
Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима, расходима и изадацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
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 резултата реализације
јавних инвестиција.
Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету општине определе актом наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били
познати у поступку доношења Одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије на
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу,
у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 30.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 31.
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.
Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршвању расхода и
издатака поступе супротно одредбама става 1. и 2. овог члана, министар надлежан за
послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета
Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде.
Члан 32.
Поштовање приоритета у извршавању расхода и издатака и спровођење мера за
побољшање финансијске дисциплине пратиће се на основу месечног извештавања о стању
доцњи (доспеле, а неизмирене обавезе ) од стране корисника буџетских средстава.
Уколико јединице локалне самоуправе не извештавају о доцњама, у складу са
Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним
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приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица
локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 79/2011), министар надлежан за
послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета
Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде.
Члан 33.
Распоред и коришћење средстава вршиће се по конкурсу на основу поднетих
пројеката, програма и планова рада, и по посебном акту – закључак, Општинског већа у
оквиру следећих раздела:
Раздео 2. Председник општине и општинско веће, глава 2.2. Председник општине и
општинско веће, функционална класификација 820 Услуге културе , 481 Дотације
невладиним организацијама у износу од 1.500.000,00 динара,
Раздео 2. Председник општине и општинско веће, глава 2.2. Председник општине и
општинско веће, функционална класификација 070 Подршка социо-хуманитарним
организацијама , 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 500.000,00 динара,
Раздео 4. Општинска управа, глава 4.1. Општинска управа, функционална
класификација 830 Услуге емитовања и издаваштва , 481 дотације невладином
организацијама у износу од 800.000,00 динара.
Раздео 4. Општинска управа, глава 4.1. Општинска управа, функционална
класификација 411 Општи економски и комерцијални послови , 4511 текуће субвенције
јавним нефинансиским предузећима и организацијама у износу од 1.403.000,00 динара.
Члан 34.
Ову одлуку доставити министру финансија Републике Србије и објавити у
«Службеном листу општине Косјерић».
Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењиваће се
од 1. јанура 2016. године
Број: 400- 38/ 2016
Косјерић, _________________ 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Тулимировић
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НА ОСНОВУ ЧЛАНА 43.ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ( "СЛ. ГЛАСНИК РС" бр. 54/200,73/2010,101/2011
93/2012,62/2013,63/2013 и 108/2013) ЧЛАНА 32. ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ ("СЛ.ГЛАСНИК РС" бр.129/2007)
И ЧЛАНА 36 СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (" СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ" бр.9/2008,) А НА
ПРЕДЛОГ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ -------14.ЈУНА
2016.
2016.
ГОДИНЕ, ДОНЕЛА ЈЕ
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ
( У ДАЉЕМ ТЕКСТУ : БУЏЕТ ), САСТОЈЕ СЕ ОД:

ОПИС
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
- БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
- СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ИЗНОС
У ДИНАРИМА

355.434.000,00
340.434.000,00
325.926.000,00
14.508.000,00

- ДОНАЦИЈЕ
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.3.ПРИХОДИ ОД ЗАДУЖИВАЊА
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
- ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
- РАСХОДИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

15.000.000,00
0,00
317.634.000,00
292.499.000,00
278.188.000,00
14.311.000,00

- ДОНАЦИЈЕ
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

25.135.000,00

- ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
- ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
- ДОНАЦИЈЕ
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

24.938.000,00
197.000,00

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8.000.000,00
29.800.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

37.800.000,00

15.000.000,00
0,00
0,00
29.800.000,00
-22.800.000,00
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016.ГОДИНУ
УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:
ОПИС

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ИЗНОС
У ДИНАРИМА

A.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
1.1. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
1.2. ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
1.3. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
1.4. ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

(7+8)
7
71
711
712
713
714

340.926.000,00
325.926.000,00
165.220.000,00
110.810.000,00
0,00
26.600.000,00
18.810.000,00

716
74
741
742
743
744
745

9.000.000,00
28.941.000,00
9.680.000,00
17.161.000,00
1.600.000,00
0,00
500.000,00

77
771
731+732
733
8

0,00
0,00

1.5. ДРУГИ ПОРЕЗИ
2.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
2.1.ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
2.2.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
2.21.ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ
2.3. ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
2.3.МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
3.МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ
3.1.МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
4.ДОНАЦИЈЕ
5.ТРАНСФЕРИ
6.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(4+5)

131.765.000,00
15.000.000,00
303.126.000,00

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

4
41

278.188.000,00
70.197.100,00

2.КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

42

117.667.500,00

3.ОТПЛАТА КАМАТА

44

11.000.000,00

4.СУБВЕНЦИЈЕ

45

6.840.000,00

47
48+49
46
5
(7+8)-(4+5)
62

11.700.000,00
18.501.400,00
42.282.000,00
24.938.000,00
37.800.000,00
8.000.000,00

5.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ИЗ БУЏЕТА
6.ОСТАЛИ РАСХОДИ
7.ТРАНСФЕРИ
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (УКУПАН ФИСКАЛНИ
ДЕФИЦИТ)
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

(7+8) -(4+5 +62)

29.800.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1.ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

(91+92)

2.ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ
1.ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) ПЛУС
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

91
911

0,00
0,00

912

0,00

92
3
(61+62)
61
611
62
(91+92+3) - (61+62)

37.800.000,00
29.800.000,00
29.800.000,00
8.000.000,00
-37.800.000,00
-8.000.000,00
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Члан 2.
БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ САСТОЈИ СЕ ОД:
1) УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016.ГОДИНУ КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНО
СА ОСТАЛИМ ИЗВОРИМА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УТВРЂУЈУ У ИЗНОСУ ОД 355.434.000,00 ДИНАРА,
А ОСТВАРИЋЕ СЕ ИЗ:
а ) УСТУПЉЕНИХ И ИЗВОРНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ИЗНОСУ ОД
194.161.000,00 ДИНАРА;
б) ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ИЗНОСУ 131.765.000,00 ДИНАРА;
в) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАСИСКЕ ИМОВИНЕ У ИЗНОСУ ОД 15.000.000,00 ДИНАРА;
д) ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 14.508.000,00 ДИНАРА
2) УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА У ИЗНОСУ ОД 317.634.000,00 ДИНАРА
3) БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА У ИЗНОСУ ОД 37.800.000,00 ДИНАРА

Члан 3.
СРЕДСТВА TЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПЛАНИРАНА СУ У ИЗНОСУ ОД 200,000.00 ДИНАРА.
РЕШЕЊЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ДОНОСИ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ У СКЛАДУ
СА ЧЛАНОМ 69.ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ.
СРЕДСТВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПЛАНИРАНА СУ У ИЗНОСУ ОД 400,000.00 ДИНАРА
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ДОНОСИ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ У СКЛАДУ
СА ЧЛАНОМ 70. ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ.
Члан 4.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ВРСТАМА ОДНОСНО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА,
УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:
Економс
ка
ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА
ИЗНОСИ
класифи
кација
310000 ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА
311000 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
0,00
0,00
УКУПНО
700000
710000
711000
711110
711120
711121

I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу

325.926.000,00

711122
711123
711140
711143
711145
711147
711148
711181
711190

порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу
порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно утврђеном приходу
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
порез на земљиште
порез на приходе од непокретности по решењу пореске управе
самодопринос према зарадама запослених
ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ
УКУПНО 711000

3.000.000,00
8.000.000,00
290.000,00
150.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
4.500.000,00
110.810.000,00

95.000.000,00
11.020.000,00
20.000,00
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Економс
ка
класифи

ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ИЗНОСИ

713000
713120
713121
713122
713310
713420
713421
713423

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
перез на имовину од физичких лица
порез на имовину правних лица
ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН
ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ
порез на пренос апсолутних права на непокретност
порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима
УКУПНО 713000

23.000.000,00
8.000.000,00
15.000.000,00
100.000,00
3.500.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
26.600.000,00

714000
714510
714513
714540
714543
714549
714550
714560
714562
714570

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА
комунална такса за држање моторних возила
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
накнада за емисију СО2 и НО2
КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ
посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
УКУПНО 714000

5.000.000,00
5.000.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
300.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
10.000,00
18.810.000,00

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ
716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ
УКУПНИ 716000
730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
733000 ТРАНСФЕРИ ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНЕ
733151 ненаменски трансфери од Републике у корист општине
733152 други текући трансфери од Републике у корист општине
733154 текући наменски трансфери у ужем смислу
УКУПНО 733000
740000
741000
741150
741150
741510
741520
741530
741531
741534
741569
741540

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА
КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
комунална такса за коришћење простора на јавним површинама
накнада за коришћење грађевинског земљишта
сливна водна накнада од правних лица
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕЧНИХ ОБАЛА
УКУПНО 741000

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
742150 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ
ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ
742253 накнада за уређивање грађевинског земљишта
742255 такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине
742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ
УКУПНО 742000

9.000.000,00
9.000.000,00

131.765.000,00
43.072.619,00
88.692.381,00
0,00
131.765.000,00

30.000,00
8.000.000,00
650.000,00
1.000.000,00
200.000,00
800.000,00
0,00
0,00
9.680.000,00

8.161.000,00
9.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
0,00
17.161.000,00
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Економс
ка
класифи

ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743320 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПЕКРШАЈЕ
743350 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КОРИСТ
НИВОА ОПШТИНА
УКУПНО 743000
744000
744151

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ
НИВОА ОПШТИНА
УКУПНО 744000

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745150 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ
НИВОА ОПШТИНА
УКУПНО 745000
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
771110 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ
УКУПНО 771000
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

ИЗНОСИ

1.500.000,00
100.000,00
1.600.000,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00
325.926.000,00

II ПРИМАЊА
811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
811151 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ
УКУПНО 811000

15.000.000,00
15.000.000,00

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
911451 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ
У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА
УКУПНО 911000
УКУПНО ПРИМАЊА

0,00
0,00
15.000.000,00

ПРИХОДИ И ИРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

340.926.000,00
14.508.000,00
355.434.000,00

страна 6.
Члан 5.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА, УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:
ЕКОНОМ
КЛАСИФ

ВРСТА РАСХОДА

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
41
411
412
413
414
415
416
417

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

42
421
422
423
424
425
426

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ

44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
45 СУБВЕНЦИЈЕ
451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
46
4631
4632
465

ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
КАПИТАЛНИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ

47 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
472 НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
48
481
482
483
484

ОСТАЛИ РАСХОДИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ
499 СТАЛНА РЕЗЕРВА
499 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
51
511
512
515

ОСНОВНА СРЕДСТВА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА -КЊИГЕ

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА
2016.ГОДИНЕ

СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА
2016.ГОДИНЕ

УКУПНА
СРЕДСТВА
2016.ГОДИНЕ

278.188.000,00

14.311.000,00

292.499.000,00

70.197.100,00
54.759.000,00
9.806.100,00
60.000,00
1.275.000,00
1.465.000,00
1.332.000,00
1.500.000,00

3.294.000,00
2.657.000,00
475.000,00

73.491.100,00
57.416.000,00
10.281.100,00
60.000,00
1.437.000,00
1.465.000,00
1.332.000,00
1.500.000,00

117.667.500,00
46.768.500,00
148.000,00
17.493.000,00
16.530.000,00
26.393.000,00
10.335.000,00

10.610.000,00
270.000,00
186.000,00
5.334.000,00
930.000,00
3.270.000,00
620.000,00

128.277.500,00
47.038.500,00
334.000,00
22.827.000,00
17.460.000,00
29.663.000,00
10.955.000,00

11.000.000,00
9.500.000,00
1.500.000,00

5.000,00
5.000,00

11.005.000,00
9.505.000,00

6.840.000,00

0,00

6.840.000,00

162.000,00

6.840.000,00

6.840.000,00

42.282.000,00
35.684.000,00

343.000,00
0,00

35.684.000,00
35.684.000,00

6.598.000,00

343.000,00

11.700.000,00
11.700.000,00

0,00
0,00

11.700.000,00
11.700.000,00

17.901.400,00
8.814.000,00
407.400,00
1.900.000,00
6.780.000,00

59.000,00
0,00
9.000,00
50.000,00
0,00

17.960.400,00
8.814.000,00
416.400,00
1.950.000,00
6.780.000,00

600.000,00
400.000,00
200.000,00

0,00

600.000,00
400.000,00
200.000,00

24.938.000,00

197.000,00

25.135.000,00

21.938.000,00
20.746.000,00
1.122.000,00
70.000,00

197.000,00
60.000,00
115.000,00
22.000,00

22.135.000,00
20.806.000,00
1.237.000,00
92.000,00

страна 7.

ЕКОНОМ
КЛАСИФ

ВРСТА РАСХОДА

1
2
52 ЗАЛИХЕ
522 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ
523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА
541 ЗЕМЉИШТЕ

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
621 НАБАВКА ДОМАЋЕ НЕФИНАСИСКЕ ИМОВ.
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

СРЕДСТВА
СРЕДСТВА ИЗ
ИЗ БУЏЕТА
ОСТАЛИХ ИЗВОРА
2016.ГОДИНЕ
2016.ГОДИНЕ
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
0,00

37.800.000,00

УКУПНА
СРЕДСТВА
2016.ГОДИНЕ
5
0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

37.800.000,00

37.800.000,00
29.800.000,00
8.000.000,00

0,00
0,00
0,00

37.800.000,00
29.800.000,00
8.000.000,00

340.926.000,00

14.508.000,00

355.434.000,00

,

,

Позиција

Економ.
Класиф.

2
1

Функција

Глава

1
1

Програмска
Класиф.

Раздео

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, УКЉУЧУЈУЋИ И РАХОДЕ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА, ФИНАНСИРАНИ ИЗ СВИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА РАСПОРЕЂУЈУ СЕ ПО КОРИСНИЦИМА И ВРСТАМА ИЗДАТАКА, И ТО

3

4

6

7

Опис
8
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Средства из
бучета

Средства из
осталих
извора

Укупна јавна
средства

9

10

11

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

0602
0602-0001
110
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2
3

412
415

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене

4

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

5
6
7
8
9
10

417
422
423
426
465
481

Посланички додатак
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација се користи за:
- Политичке странке

2.117.000
379.000
80.000
800.000
1.000.000
10.000
60.000
90.000
278.000
270.000

2.117.000
379.000
80.000
800.000
1.000.000
10.000
60.000
90.000
278.000
270.000
0

270.000

Извори финансирања за функцију 110:

0602-П1

01

Приходи из буџета

5.084.000

5.084.000

5.084.000

5.084.000

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета

5.084.000

5.084.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

5.084.000

5.084.000

Прослава Дана Општине

423
424
426

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

200.000
10.000
30.000

200.000
10.000
30.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

240.000

240.000

Функција 110:

240.000

240.000

Приходи из буџета

240.000

240.000

Свега за пројекат 0602-П1:

240.000

240.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

5.324.000

5.324.000

Свега за Програм 15:

5.324.000

5.324.000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

5.324.000

5.324.000

Свега за Главу 1:

5.324.000

5.324.000

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета

5.324.000

5.324.000

Свега за Раздео 1:

5.324.000

5.324.000

110
11
12
13

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01

01

01

01

2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

2

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи

0602
0602-0001
110
14

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

15
16
17
18
19
20

412
415
417
422
423
426

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Посланички додатак
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

2.561.000
460.000
40.000
500.000
20.000
450.000
400.000

2.561.000
460.000
40.000
500.000
20.000
450.000
400.000

21

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1.800.000

1.800.000

Ова апропријација се користи за:

22

465

- ЈП Градска тпплана
Остале донације и трансфери

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

01

01

1201
1201-0002
820
23

4511

24

481

1.800.000
339.000
6.570.000

6.570.000

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета

6.570.000

6.570.000

6.570.000

6.570.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

6.570.000

6.570.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

6.570.000

6.570.000

Свега за Програм 15:

6.570.000

6.570.000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Услуге културе
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Дотације невладиним организацијама

140.000
1.500.000

1.500.000

1.640.000

1.640.000

Ова апропријација се користи за:

- Дптације удружеома грађана
-Дптације верским заједницама

1.300.000
200.000

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

1.640.000

1.640.000

01

Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002:
Приходи из буџета

1.640.000

1.640.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

1.640.000

1.640.000

200.000

200.000

1201-П1

Прослава Бадње вечери
Верске и остале услуге заједнице

840
25

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 840:

01

Приходи из буџета

200.000

200.000

Функција 840:

200.000

200.000

Приходи из буџета

200.000

200.000

Свега за пројекат 1201-П1:

200.000

200.000

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета

1.840.000

1.840.000

Свега за Програм 13:

1.840.000

1.840.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
01

01

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама
Социјална помоћ некласификована на другом месту

070
26

481

Дотације невладиним организацијама

500.000

500.000

01

Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета

500.000

500.000

500.000

500.000

01

Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003:
Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за програмску активност 0901-0003:

500.000

500.000

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за Програм 11:

500.000

500.000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

8.910.000

8.910.000

Свега за Главу 1:

8.910.000

8.910.000

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета

8.910.000

8.910.000

Свега за Раздео 2:

8.910.000

8.910.000

01

01

01

3

3

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општинско јавно правобранилаштво
Судови

0602
0602-0004
330
27

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

28
29
30
31
32

412
422
423
426
465

Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације и трансфери

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

01

01

01

01

4

987.000
177.000
10.000
10.000
30.000
129.000

987.000

1.343.000

1.343.000

Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0004:
Приходи из буџета

1.343.000

1.343.000

1.343.000

1.343.000

Свега за програмску активност 0602-0004:

1.343.000

1.343.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

1.343.000

1.343.000

Свега за Програм 15:

1.343.000

1.343.000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

1.343.000

1.343.000

Свега за Главу 1:

1.343.000

1.343.000

Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета

1.343.000

1.343.000

Свега за Раздео 3:

1.343.000

1.343.000

177.000
10.000
10.000
30.000
129.000

ОПШТИНСКА УПРАВА

4

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште јавне услуге

0602
0602-0001
130
33

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

34
35

412
413

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

29.615.000
5.302.000
50.000

29.615.000
5.302.000
50.000

36
37

414
415

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

1.200.000
800.000

1.200.000
800.000

38

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

450.000
7.460.000
30.000
3.400.000
100.000
1.000.000
1.620.000
3.766.000
200.000
1.500.000

450.000

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
484 елементарних непогода или других природних
узрока
49911 Стална резерва
49912 Текућа резерва
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
421
422
423
424
425
426
465
482
483

6.780.000
6.780.000
400.000
200.000
200.000
830.000
20.000

400.000
200.000
200.000
830.000
20.000

64.923.000

64.923.000
64.923.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

01

Функција 112:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

64.923.000
64.923.000

64.923.000

64.923.000

64.923.000

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета

64.923.000

64.923.000

Свега за Програмску активност 0602-0001:

64.923.000

64.923.000

441
444
611

Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Негативна курсна разлика
Отплата главнице домаћим кредиторима

9.500.000
1.500.000
29.800.000

9.500.000
1.500.000
29.800.000

01

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета

40.800.000

40.800.000

0602-0003
170
54
55
56

7.460.000
30.000
3.400.000
100.000
1.000.000
1.620.000
3.766.000
200.000
1.500.000

01

Функција 170:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0003:
Приходи из буџета

40.800.000

40.800.000

40.800.000

40.800.000

Свега за Програмску активност 0602-0003:

40.800.000

40.800.000

Информисање
Услуге емитовања и издаваштва

0602-0006
830
57

481

Дотације невладиним организацијама

800.000

800.000

01

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета

800.000

800.000

800.000

800.000

01

Функција 830:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0006:
Приходи из буџета

800.000

800.000

Свега за Програмску активност 0602-0006:

800.000

800.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

106.523.000

106.523.000

Свега за Програм 15:

106.523.000

106.523.000

11.700.000

11.700.000

11.700.000

11.700.000

11.700.000

11.700.000

11.700.000

11.700.000

01

0901
0901-0006
130
58

472

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Дечја заштита
Социјална помоћ некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Ова апропријација се користи за:
- Општинске стипендије
- Превоз ученика
- Родитељски додатак
- Пружање услуга деци са посебним потребама
- Специјализоване школе

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета

1000000
8000000
1600000
500000
600000

Свега за Програмску активност 0901-0001:

11.700.000

11.700.000

481

Активности Црвеног крста
Функција: Социјална заштита некласификована на
другом месту
Дотације невладиним организацијама

2.244.000

2.244.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

2.244.000

2.244.000

2.244.000

2.244.000

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0005:
Приходи из буџета

2.244.000

2.244.000

Свега за Програмску активност 0901-0005:

2.244.000

2.244.000

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

13.944.000

13.944.000

Свега за Програм 11:

13.944.000

13.944.000

0901-0005
130
59

01

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301

Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

1301-0001
810
60

481

Дотације невладиним организацијама

3.500.000

3.500.000

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0001:
Приходи из буџета

3.500.000

3.500.000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

3.500.000

3.500.000

Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури
Услуге рекреације и спорта

1301-0002
810
61

423

Услуге по уговору

1.500.000

1.500.000

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0002:
Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Свега за Програмску активност 1301-0002:

1.500.000

1.500.000

421
423
425
426
512

Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

930.000
1.000.000
536.000
184.000
100.000

930.000
1.000.000
536.000
184.000
100.000

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

2.750.000

2.750.000

2.750.000

2.750.000

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0003:
Приходи из буџета

2.750.000

2.750.000

Свега за Програмску активност 1301-0003:

2.750.000

2.750.000

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета

7.750.000

7.750.000

Свега за Програм 14:

7.750.000

7.750.000

500.000
500.000

500.000
500.000

1.000.000

1.000.000

01

1301-0003
810
62
63
64
65
66

01

424
425

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Услуге јавног здравства
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

01

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

01

Функција 760:
Извори финансирања за Програмску активност
1801-0001:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за Програмску активност 1801-0001:

1.000.000

1.000.000

1801
1801-0001
760
67
68

1801-П1

Суфинансирање вештачке оплодње
Услуге медицинских центара и породилишта

733
69

424

Специјализоване услуге

500.000

500.000

01

Извори финансирања за функцију 733:
Приходи из буџета

500.000

500.000

Функција 733:

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за Пројекат 1801-П1:

500.000

500.000

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Свега за Програм 12:

1.500.000

1.500.000

260.000

260.000

260.000
260.000

260.000
260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

1.403.000

1.403.000

1.403.000
1.403.000

1.403.000
1.403.000

1.403.000

1.403.000

Извори финансирања за Пројекат 1801-П1:
01

01

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002

Унапређење привредног амбијента (КЛЕР)
411
70

424
01

01

Општи економски и комерцијални послови
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност
1501-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0001:

1501-0003
411
71

Подстицаји за развој предузетништва
Општи економски и комерцијални послови
Текуће субвенције јавним нефинансијским
4511
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 411:
01 Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност
1501-0003:
01 Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 1501-0003:
1501-П1
411
72

4

Стручна пракса 2015
Општи економски и комерцијални послови
Текуће субвенције јавним нефинансијским
4511
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 411:
01 Приходи из буџета
Функција 411:
Извори финансирања за Пројекат 1501-П1
01 Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1501-П1:

01

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

01
04
07

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 1:

1.403.000

1.403.000

597.000

597.000

597.000
597.000

597.000
597.000

597.000
597.000

597.000
597.000

2.260.000
2.260.000

2.260.000
2.260.000

131.977.000

131.977.000

131.977.000
0
0
131.977.000

2.300.000
200.000
11.000.000
1.000.000
50.000
400.000
300.000

2.300.000
200.000
14.000.000
1.000.000
50.000
400.000
300.000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2

421
423
425
426
482
483
511

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Месне заједнице
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти

01
04

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

0602
0602-0002
160
73
74
75
76
77
78
79

15.250.000

3.000.000

15.250.000
0

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

01
04

Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

3.000.000

3.000.000

18.250.000

15.250.000

Свега за Програмску активност 0602-0002:

15.250.000

01
04

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

15.250.000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 15:

15.250.000

01
04

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

15.250.000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Главу 2:

4

15.250.000

3.000.000

15.250.000

15.250.000
0
3.000.000

3.000.000

3.000.000

18.250.000

15.250.000
0
3.000.000

3.000.000

3.000.000

18.250.000

15.250.000
0
3.000.000

3.000.000

3.000.000

18.250.000

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

3

01
07

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Пољопривреда
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0101
0101-0001
421
80
81

423
425

82

4511

Функција 421:

400.000
1.000.000

400.000
1.000.000

600.000

600.000

2.000.000

2.000.000
0
0

2.000.000

2.000.000

01
07

Извори финансирања за Програмску активност
0101-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програмску активност 0101-0001:

2.000.000
0
0

2.000.000

2.000.000

50.000
500.000

50.000
500.000

2.300.000

2.300.000

2.850.000
2.850.000

2.850.000
2.850.000

2.850.000

2.850.000

Свега за Програмску активност 0101-0002:

2.850.000

2.850.000

01

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Свега за Програм 5:

4.850.000
4.850.000

4.850.000
4.850.000

01

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Свега за Главу 4:

4.850.000
4.850.000

4.850.000
4.850.000

100.000
100.000
8.000.000

100.000
100.000
8.000.000

8.200.000

8.200.000
0

0101-0002
421
83
84

421
423

85

4511
01

01

4

2.000.000

Подстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност
0101-0002:
Приходи из буџета

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5

421
423
424

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Заштита животне средине: истраживање и развој
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01
07

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0401
0401-0001
560
86
87
88

0

01
07

Функција 560:
Извори финансирања за Програмску активност
0401-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програмску активност 0401-0001:

8.200.000

8.200.000
0
0
8.200.000

421
621

Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
Стални трошкови
Набавка домаће финансијске имовине

13.500.000
8.000.000

13.500.000
8.000.000

01

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета

21.500.000

21.500.000

21.500.000

01

Функција 510:
Извори финансирања за Програмску активност
0401-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0002:

21.500.000

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета

29.700.000

Свега за Програм 6:

29.700.000

Извори финансирања за Главу 5:
Приходи из буџета

29.700.000

Свега за Главу 5:

29.700.000

510

01

01

4

8.200.000

8.200.000

0401-0002
89
90

8.200.000

0

21.500.000

21.500.000

21.500.000
0

21.500.000

29.700.000
0

29.700.000

29.700.000
0

29.700.000

ОДСЕК ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА , ПУТЕВА И
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

6

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице

1101
1101-0001
620
91

423

Услуге по уговору

1.200.000

1.200.000

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

Функција 620:

1.200.000

1.200.000

01

1101-0002
620
92
93
94
95
96
97

423
424
425
482
511
541

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Ова апропријација се користи за:
- Решаваое импвинскп правних пднпса

4.500.000
2.000.000
970.000
100.000
3.400.000
3.000.000

4.500.000
2.000.000
970.000
100.000
3.400.000
3.000.000

13.970.000

13.970.000

3.000.000

01

13.970.000

13.970.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0002:
Приходи из буџета

13.970.000

13.970.000

Свега за програмску активност 1101-0002:

13.970.000

13.970.000

423
511

Изградња стамбене зграде код Цркве
Стамбени развој
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти

400.000
13.500.000

400.000
13.500.000

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

13.900.000

13.900.000

Функција 620:

13.900.000

13.900.000

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

29.070.000

29.070.000
0

Свега за Програм 1:

29.070.000

29.070.000

610

01
04

0601
0601-0001

1.200.000

Свега за програмску активност 1101-0001:

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

1101-П1
98
99

Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
Приходи из буџета

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Водоснабдевање

423
425
511

Водоснабдевање
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

01

Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета

01

630
100
101
102

550.000
200.000
600.000

550.000
200.000
600.000

1.350.000

1.350.000

Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0001:
Приходи из буџета

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

Свега за програмску активност 0601-0001:

1.350.000

1.350.000

425
511

Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

300.000
200.000

300.000
200.000

01

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета

500.000

500.000

500.000

500.000

01

Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0002:
Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за програмску активност 0601-0002:

500.000

500.000

9.500.000
1.000.000

9.500.000
1.000.000

10.500.000

10.500.000

0601-0002
510
103
104

421
424

Јавна хигијена
Послови становања и заједнице некласификовани
на другом месту
Стални трошкови
Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

10.500.000

10.500.000

01

Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0008:
Приходи из буџета

10.500.000

10.500.000

Свега за програмску активност 0601-0008:

10.500.000

10.500.000

0601-0008
660
105
106

0601-0010

Јавна расвета

640
107
108
109

421
425
511
01

01

Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

7.500.000
500.000
400.000

7.500.000
500.000
400.000

8.400.000
8.400.000

8.400.000
8.400.000

8.400.000

8.400.000

8.400.000

8.400.000

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета

20.750.000

20.750.000

Свега за Програм 2:

20.750.000

20.750.000

Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност
0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0010:

01

0701

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0001

Управљање саобраћајном инфраструктуром
423
424
426

Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

500.000
1.000.000
500.000

500.000
1.000.000
500.000

01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

01

Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност
0701-0001:
Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Свега за програмску активност 0701-0001:

2.000.000

2.000.000

Одржавање путева
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

270.000
2.800.000
9.420.000
800.000

270.000
2.800.000
9.420.000
800.000

451
110
111
112

0701-0002
451
113
114
115
116

423
424
425
426

Извори финансирања за функцију 451:

01

Приходи из буџета

13.290.000

13.290.000

13.290.000

13.290.000

01

Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
Приходи из буџета

13.290.000

13.290.000

Свега за програмску активност 0701-0002:

13.290.000

13.290.000

0701-П1

Изградња улице
Друмски саобраћај

451
117

511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000

2.000.000

01
07

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

2.000.000

2.000.000
0

Функција 451:

2.000.000

2.000.000

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

2.000.000

2.000.000
0

Свега за пројекат 0701-П1:

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

17.290.000

17.290.000
0

Свега за Програм 7:

17.290.000

Извори финансирања за Главу 6:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

67.110.000

Свега за Главу 6:

67.110.000

0

67.110.000

1.736.000
311.000

0

1.736.000

0

311.000

Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
01
07

01
07

01
07

4

0

17.290.000

67.110.000
0

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам

7
1502
1502-0001
473
118

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

119

412

Социјални доприноси на терет послодавца

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

414
421
422
423
424
425
426
465
482
483
512

Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01
04
07

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
2.855.000

01
04
07

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност
1502-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0602-0007:

40.000
305.000
62.000
3.006.000
450.000
30.000
111.000
227.000
20.000
50.000
50.000

3.543.000

2.855.000
3.543.000
0
0

3.543.000

6.398.000

3.543.000

2.855.000
3.543.000
0

2.855.000

3.543.000

6.398.000

40.000
60.000

120.000

100.000

60.000
100.000

100.000

160.000

100.000

60.000
100.000

100.000

160.000

2.855.000

422
423

Услуге по уговору

60.000

01
04

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

60.000
60.000

01
04

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност
1502-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1502-0002:

60.000

473

0
145.000
50.000
2.788.000
400.000
30.000
80.000
0
0
50.000
0

2.855.000

Туристичка промоција
Туризам
Трошкови путовања

1502-0002
131
132

40.000
160.000
12.000
218.000
50.000
0
31.000
227.000
20.000
0
50.000

60.000

1502-П1

Туристичка манифестација Чобански дани
421
423
424
426
512

Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема

01
04
07

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

473
133
134
135
136
137

Функција 473:

450.000
0
0

27.000
1.285.000
300.000
50.000
15.000

450.000
1.677.000

27.000
1.735.000
300.000
15.000
450.000
1.677.000
0
0

450.000

1.677.000

2.127.000

1.677.000

450.000
1.677.000
0

Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
01
04
07

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

422
423

Свега за Пројекат 1502-П1:
Промоција туристичке дестинације Косјерић кроз
сајмове
Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору

01
04

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

150.000

01
04

Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Пројекат 1502-П2:

1502-П2
473
138
139

1502-П3

450.000

0
450.000

1.677.000

2.127.000

36.000
114.000

35.000
40.000

71.000
154.000

75.000

150.000
75.000

75.000

225.000

75.000

150.000
75.000

150.000

75.000

225.000

50.000

709.000

759.000

150.000

150.000

Likovna kolonija"Hommage a Liza Krizanić"
473
140

423

Туризам
Услуге по уговору

141
142

424
426

Специјализоване услуге
Материјал

01
04

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

50.000

Функција 473:

50.000

180.000
85.000

180.000
85.000

974.000

50.000
974.000

974.000

1.024.000

Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
01

Приходи из буџета

01
04
07

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 4:

01
04
07

Извори финансирања за Главу 7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Главу 7:

4

1201

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СРЕТЕН МАРИЋ"
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

8

50.000

50.000

3.565.000
6.369.000

3.565.000
6.369.000
0
0

3.565.000

6.369.000

9.934.000

6.369.000

3.565.000
6.369.000
0

3.565.000

0
3.565.000

6.369.000

9.934.000

Услуге културе

820
143

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

144
145
146
147
148
149

412
414
421
422
423
424

Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

3.133.000

3.133.000
562.000
1.053.000
369.000

22.000
58.000
61.000
362.000
50.000

562.000
22.000
1.111.000
61.000
731.000
50.000

150
151
152
153
154
155
156
157

425
426
441
465
482
511
512
515

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплате домаћих камата
Остале донације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01
04
07

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

01
04
07

Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

240.000
105.000
5.000

426.000
80.000
42.000
50.000

9.000
60.000
100.000
22.000

5.824.000
1.094.000

295.000
159.000
5.000
426.000
9.000
140.000
142.000
72.000
5.824.000
1.094.000
0
0

5.824.000

1.094.000

6.918.000

1.094.000

5.824.000
1.094.000
0

5.824.000

0

Свега за програмску активност 1201-0001:

5.824.000

1.094.000

6.918.000

423
424

Општинска и окружна смотра рецитатора
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

31.000
40.000

80.000

111.000
40.000

01
04
07

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1201-П2
820
158
159

55.000
54.000

Функција 820:

71.000

71.000

71.000
0
0
80.000

80.000

80.000

151.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
01
04
07

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

71.000

71.000
0
0

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 1201-П2:
Општинска смотра аматера ликовног
стваралаштва
Услуге културе

1201-П3
820
160

423

Услуге по уговору

01
04
07

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:

71.000

80.000

80.000

80.000

151.000

8.000

8.000

8.000
0

8.000
0
0
0

8.000

0

8.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

8.000
8.000

423
426

Свега за пројекат 1201-П3:
Весели Васкрс
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал

01
04
07

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1201-П4
820
161
162

Функција 820:

8.000
0
0

8.000

10.000

25.000
10.000

25.000

25.000
10.000

25.000
10.000
0
0

25.000

10.000

35.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

423
424

Свега за пројекат 1201-П4:
Месец књиге
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

1201-П5
820
163
164

Извори финансирања за функцију 820:

25.000

25.000
10.000

25.000

18.000
20.000

10.000

25.000

18.000
20.000

01
04
07

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:

38.000
0

38.000
0
0
0

38.000

0

38.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П5:

1201-П6

38.000

38.000
0

38.000

0

38.000

10.000
20.000

10.000

20.000
20.000

Заједнички летњи и зимски програм читања
423
426

Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал

01
04
07

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

820
165
166

Функција 820:

30.000
10.000

30.000
10.000
0
0

30.000

10.000

40.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П6:

01
04
07

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 13:

01
04
07

Извори финансирања за Главу 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

30.000

30.000
10.000

30.000

10.000

30.000

1.114.000

5.996.000
1.114.000
0

80.000

80.000

1.194.000

7.190.000

1.114.000

5.996.000
1.114.000
0

5.996.000

5.996.000

5.996.000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Главу 8:

4

80.000

80.000

5.996.000

1.194.000

7.190.000

14.610.000
2.615.100
10.000
35.000
545.000

2.657.000
475.000

17.267.000
3.090.100
10.000
175.000
545.000

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ГРБИЋ"

9
2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001
167
168
169
170
171

411
412
413
414
415

Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

172

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

421
422
423
424
425
426
465
482
511
512

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
04
07

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

31.217.000

01
04
07

Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 2001-0001:

31.217.000

911

140.000

82.000
4.215.500
30.000
700.000
250.000
912.000
5.576.000
1.433.000
37.400
66.000
100.000

82.000
40.000

290.000
343.000

4.255.500
30.000
700.000
250.000
912.000
5.866.000

66.000
100.000

31.217.000
0
3.945.000

31.217.000
0
3.945.000

3.945.000

35.162.000

0
3.945.000

31.217.000
0
3.945.000

3.945.000

35.162.000

31.217.000

01
04
07

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

31.217.000

Свега за Програм 13:

01
04
07

31.217.000

Извори финансирања за Главу 9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

3.945.000

35.162.000

0
3.945.000

31.217.000
0
3.945.000

3.945.000

35.162.000

31.217.000

Свега за Главу 9:

4

0
3.945.000

31.217.000
0
3.945.000

31.217.000

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

10
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација се користи за Основну школу
Косјерић и то:
- Накнаде у натури
- Спцијална даваоа заппсленим
- Накнаде за заппслене
- Награде, бпнуси и пстали ппсебни расхпди
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Радничке и ученичке награде
- Порези, обавезне таксе и казне
- Зграде и грађевински објекти
- Машине и опрема
- Нематеријална имовина
Ова апропријација се користи за Основну школу
Варда и то:
- Накнаде у натури
- Спцијална даваоа заппсленим

912
183

4631

23.800.000
18.650.000
255.000
2.000.000
600.000
7.928.000
2.585.000
1.990.000
172.000
865.000
1.055.000
600.000
70.000
120.000
410.000

5.150.000

104.000

23.800.000

- Накнаде за заппслене
- Награде, бпнуси и пстали ппсебни расхпди
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Радничке и ученичке награде
- Порези, обавезне таксе и казне
- Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

01

01

01

4

1.100.000
50.000
983.800
1.529.200
515.000
14.000
259.100
470.000
50.000
4.900
70.000

23.800.000

23.800.000

Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета

23.800.000

23.800.000

23.800.000

23.800.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

23.800.000

23.800.000

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

23.800.000

23.800.000

Свега за Програм 9:

23.800.000

23.800.000

Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета

23.800.000

23.800.000

Свега за Главу 10:

23.800.000

23.800.000

5.334.000

5.334.000

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

11
2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација се користи за Техничку школу
Косјерић и то:

920
184

4631

5.334.000

- Накнаде у натури
- Спцијална даваоа заппсленим
- Накнаде за заппслене
- Награде, бпнуси и пстали ппсебни расхпди
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Радничке и ученичке награде
- Порези, обавезне таксе и казне
- Машине и опрема
- Нематеријална имовина
01

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

01

01

01

4 12
0901
0901-0001
090
185

4631

100.000
1.000.000
220.000
1.617.000
235.000
340.000
35.000
695.000
652.000
175.000
10.000
210.000
45.000
5.334.000

5.334.000

Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност
2003-0001:
Приходи из буџета

5.334.000

5.334.000

5.334.000

5.334.000

Свега за програмску активност 2003-0001:

5.334.000

5.334.000

Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета

5.334.000

5.334.000

Свега за Програм 10:

5.334.000

5.334.000

Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета

5.334.000

5.334.000

Свега за Главу 11:

5.334.000

5.334.000

6.550.000

6.550.000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација се користи за:
- ЦСР Кпсјерич (матер.тр)

1.040.000

- Једнпкратне спцијалне ппмпћи
- Ппмпћ у кући
- Ппсебни прпграми пснпвних и прпширених права
01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

01

2.400.000
110.000
3.000.000
6.550.000

6.550.000

Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета

6.550.000

6.550.000

6.550.000

6.550.000

Свега за Програмску активност 0701-0001:

6.550.000

6.550.000

Приходи из буџета

6.550.000

6.550.000

Свега за Програм 11:

6.550.000

6.550.000

Извори финансирања за Главу 12:
Приходи из буџета

6.550.000

6.550.000

Свега за Главу 12:

6.550.000

6.550.000

325.349.000
7.483.000
3.945.000

325.349.000
7.483.000
3.945.000

3.080.000

3.080.000

14.508.000

339.857.000

7.483.000
3.945.000

340.926.000
7.483.000
3.945.000

3.080.000

3.080.000

14.508.000

355.434.000

Извори финансирања за Програм 11:
01

01

01
04
07
08

01
04
07
08

Извори финансирања за раздео 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Свега за раздео 4:

Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3 и 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Свега за Разделе 1, 2, 3 и 4:

325.349.000

340.926.000

340.926.000

411
412
413
414
415

2.657.000
475.000
0
162.000

416

0
270.000

421

422
423
424
425
426
441
465

482
483
511
512
515

186.000
5.334.000
930.000
3.270.000
620.000
5.000
343.000
9.000
50.000
60.000
115.000
22.000
14.508.000

На предлог ВД Директора а на основу члана 83. Статута КЈП „Елан“ и члана 37.
став 1. тачка 8. Статута КЈП „Елан“ Надзорни одбор КЈП „Елан“ Косјерић, на седници
одржаној дана 03. 06. 2016. године, усвојио је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
КЈП „Елан“ Косјерић
Члан 1.
У члану 53. мења се став 2. и сада гласи:
„Ако нови директор или вршилац дужности није именован, директор чији је
мандат истекао дужан је да настави са обављањем функције директора до именовања
новога, а најдуже 90 дана од дана истека мандата“.
Члан 2.
Ова измена Статута ступа на снагу даном добијања сагласности од Оснивача.

НАДЗОРНИ ОДБОР КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
Дана 03.06.2016. године, број _______/16
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Младен Нешковић

На основу члана 32. Став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11),као и члана 36. Статута општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић
број 9/08), на седници Скупштине општине Косјерић, која је одржана дана ______. 2016.
године донета је следећа :

ИЗМЕНА И ДОПУНА О Д Л У К Е
О ОСНИВАЊУ КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ Е Л А Н“

Члан 1.
У Одлуци о оснивању КЈП“Елан“ (Службени лист општине Косјерић број 1/13), у члану
38. бришу се речи „Управљање у Јавном предузећу „Елан“ је организовано као једнодомно.
Члан 2.
У члану 39. иза става 2 додаје се нови став 3 који гласи:
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 40. ове
одлуке и додатне услове:
- да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у
последњих пет година и
- да није члан политичке странке.
Члан 3.
Члан 40. мења се и гласи:
За председника и члана Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвораа од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у

области корпоративног управљања.
Члан 4.
члан 41. мења се и гласи:
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који
су именовани, уколико:
1) јавно предузеће не достави оснивачу на сагласност годишњи односно трогодишњи
програм пословања у роковима прописаним законом;
2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у
случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на други начин.
3) се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други
начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су
да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Члан 5.
члан 42. мења се и гласи:
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад дирекитора;
7) доноси Статут уз сагласност оснивача;
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању
капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности
на директора или друго лице у предузећу.
Одлуку из става 1. тачка 2), 7) и 9) овог члана надзорни одбор доноси уз сагласност
оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни одбор доноси уз прдходну
сагласност оснивача.
Члан 6.

У члану 43. брише се став 2 и нови став сада гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање
одређује Влада.“
Члан 7.
Иза члана 44. додаје се нови члан 44 а који глас:
За директора јавног предузећа „Елан“ може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 8.
Члан 44. б гласи:
Директор јавног предузећа „Елан“:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршног директора;

10) закључује уговор о раду са извршним директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
11) доноси акт о систематизацији;
12) врши друге послове одређене законом, овом одлуком и статуом предузећа.
Члан 9.
Члан 44. в гласи:
За извршног директора јавног предузећа „Елан“ бира се лице које испуњава услове
из члана 44. а тачка 1), 2), 3), 6), 8) и 9) ове одлуке.
Поред услова из става 1. овог члана лице које се бира за извршног директора мора
имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у јавном предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио
директор, у складу са овом одлуком и статутом.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију.
Акт о исплати стимулације директора и извршног директора доноси надзорни
одбор, уз сагласност оснивача.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
Члан 10.
Члан 45. мења се и гласи:
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора (у
даљем тексту : Комисија) Скупштине општине Косјерић.
Члан 11.
Члан 46. мења се и гласи:
Комисија има пет чланова, од којих је један председник.
Председник и чланови комисије не могу бити одборници у Скупштини општине
Косјерић, као ни постављена лица у органима јединице локалне самоуправе.
Члан 12.
У члану 47. мења се став 2. и гласи:
Предлог за доношење одлуке из става 1. овог члана подноси Општинско веће
општине Косјерић.
Члан 13.
У члану 48. став 4 мења се и гласи:
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 14.

Члан 49. мења се и гласи:
По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве и
поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи избони поступак.
Чланови Комисије дужни су да дају писмене изјаве о томе да ли они или са њима
повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса.
У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина,
утврђује резултат кандидата према мерилима за именовање директора јавног предузећа.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања
изборног поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку
сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног
поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.
Члан 15.
Мења се члан 50. став 2. и гласи:
Општинско веће, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку,
припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради
усвајања Скупштини општине Косјерић.
Члан 16.
У члану 51. на крају става 1 додаје се:
И у „Службеном гласнику РС“
Члан 17.
Мењају се ставови 4. и 5. члана 52. и сада гласе
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине
Косјерић именује следећег кандидата са ранг листе кандидата.
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у року из става 1. овог члана,
спроводи се нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаним
Члан 18.
Иза члана 52. додаје се нови члан 52 а који гласи:Законом о Јавним предузећима и овом
Одлуком.
Ако Комисија удврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по
поступку прописаним законом и овом одлуком.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када је
Комисија удврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.
Члан 19.
Члан 53 се мења и гласи:
Директор јавног предузећа „Елан“:

1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршног директора;
10) закључује уговор о раду са извршним директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
11) доноси акт о систематизацији;
12) врши друге послове одређене законом, овом одлуком и статуом предузећа.
Члан 20.
У члану 55. додаје се став 2 .и 3. који гласе:
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине Косјерић.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на
који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Члан 21.
Члан 56. мења се и гласи:
Предлог за разрешење директора јавног предузећа „Елан“ подноси Општинско веће
општине Косјерић.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и надзорни одбор преко Општинског
већа.
Предлог за разрешење директора мора бити образложен, са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у
року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини, доношење одговарајуће
решење.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни
спор.
Члан 22.
Члан 57 се мења и гласи:
Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:
1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног
предузећа из члана 44. а ове одлуке;
2) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним овом одлуком;
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања
супротно пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и

организовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања
основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана јавног предузећа.
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем или на други начин;
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде
негативан;
6) у току трајања мандата буде правоснажно осуђен на условну или безусловну
казну затвора;
7) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 23.
Иза члана 57. додаје се члан 57. а
Директор може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико:
1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63.
закона о јавним предузећима;
2) јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно
трогодишњег програма пословања;
3) јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) јавно предузеће неспроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. закона о јавним
предузећима;
5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. закона;
6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
7) јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8) не извршава одлуке надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 24.
Члан 59. мења се и гласи:
Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Перид обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од
једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа из члна 44. а ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, о0бавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа.

Члан 25.
У осталом делу Одлука о оснивању ЈКП“Елан“ (Службени лист општине Косјерић број
1/13),, остаје на снази.
Члан 26.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Косјерић“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,
Број 023-8/2016
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење

Правни основ за доношење измене и допуне Одлуке о оснивању комуналног јавног
предузећа „Елан“, садржан је у члану садржан је у члану 79. став 1. Закона о јавним

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), који гласи да ће оснивачи
јавних предузећа и друштва капитала ускладити оснивачка акта са одредбма ново
закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Разлог за доношење одлуке је испуњавање законских дужности и доношење одлуке
из надлежности овог органа.
Циљ доношења одлуке је стварање законских услова за расписивање конкурса за
избор директора КЈП „Елан“, у складу са новим законом.

На пснпву члана 38. Закпна п јавним предузећима („Сл.гл.РС“, брпј 15/2016), члана 32. став 1.
тачка 9. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гл.РС“, брпј 129/07), и члана 36. Статута ппштине
Кпсјерић („Сл.лист ппштине Кпсјерић“,брпј 1/08), Скупштина ппштине Кпсјерић, на седници пдржанпј
дана ________2016. гпдине, дпнела јe

ПДЛУКУ
П СПРПВПЂЕОУ ЈАВНПГ КПНКУРСА
ЗА ИЗБПР ДИРЕКТПРА КПМУНАЛНПГ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ
Члан 1.
Спрпвести јавни кпнкурс за избпр директпра КЈП „Елан“ Кпсјерић.
Члан 2.
Јавни кпнкурс за избпр директпра КЈП „Елан“ Кпсјерић, спрпвпди кпмисија за избпр директпра кпју
јепбразпвала Скупштина ппштине Кпсјерић.
Члан 3.
Оглас п јавнпм кпнкурсу припрема стручна служба Општинске управе и дпставља га Кпмисији
за избпр директпра.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу ппштине
Кпсјерић“.

број 023-12/2016
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Пбразложење
Чланпм 38. Закпна п јавним предузећима, прпписанп је да спрпвпђеое јавнпг кпнкурса
заппчиое дпнпшеоем пдлуке п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса за избпр директпра јавних предузећа,
кпју дпнпси прган јединице лпкалне сампуправе надлежан за именпваое директпра јавних
предузећа чији је пснивач јединица лпкалне сампуправе. Предлпг за дпнпшеоа Одлуке ппднпси
Општинскп веће ппштине Кпсјерић.
Чланпм 31. Закпна п јавним предузећима прпписанп је да јавни кпнкурс спрпвпди кпмисија
за избпр директпра јединице лпкалне сампуправе, кпју пбразује прган кпји је Статутпм јединице
лпкалне сампуправе пдређен кап надлежан за именпваое директпра.
Чланпм 32. став 1. тачка 9. Закпна п лпкалнпј сампуправи и чланпм 36.. Статута ппштине
Кпсјерић, прпписанп је да Скупштина ппштине именује и разрешава Управни и Надзпрни пдбпр,
именује и разрешава директпре јавних предузећа, устанпва, прганизација и служби чији је пснивач и
даје сагласнпст на оихпве статуте у складу са закпнпм.
Пплазећи пд напред наведених закпнских пвлашћеоа, Скупштина ппштине Кпсјерић,
пдлучила је кап у дисппзитиву.

На пснпву члана 34. Закпна п јавним предузећима („Сл.гл.РС“, брпј 15/2016), члана 32.
став 1. тачка 9. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гл.РС“, брпј 129/07), члана 46. измене и
допуне Одлуке о оснивању комуналног јавног предузећа „Елан“ број 023-8/2016 и члана 36.
Статута ппштине Кпсјерић („Сл.лист ппштине Кпсјерић“,брпј 1/08), Скупштина ппштине
Кпсјерић, на седници пдржанпј дана _________ 2016.гпдине, дпнела је

РЕШЕОЕ
П ПБРАЗПВАОУ КПМИСИЈЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ КПНКУРСА ЗА ИЗБПР ДИРЕКТПРА
КПМУНАЛНПГ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“КПСЈЕРИЋ
ИЗ КПСЈЕРИЋА
I
Ставља се ван снаге решеое п пбразпваоу кпмисије за именпваое директпра КЈП
„Елан“ Кпсјерић, из Кпсјерића, бр. 023-8/2014 пд 04. априла 2014. гпдине.
II
ПБРАЗУЈЕ СЕ Кпмисија за спрпвпђеое кпнкурса за избпр директпра Кпмуналнпг
јавнпг предузећа „Елан“Кпсјерић из Кпсјерића, чији је пснивач ппштина Кпсјерић.
III
Кпмисија за именпваое има председника и четири члана и чине је:
1.
2.
3.
4.
5.

Драгпмир Миливпјевић, грађ. техничар, из Скакаваца, председник
Данилп Пантић, дипл. правник из Пплпшнице, члан
Маркп Вишоић, електрптехничар телекпмуникација, из Кпсјерића, члан
Младен Нешкпвић,дипл.инг.рударства, из Кпсјерића, члан
Светлана Стефанпвић, маш. техничар из Кпсјерића, члан.

IV
Задатак Кпмисије је да спрпведе избпрни ппступак за именпваое директпра Кпмуналнпг
јавнпг предузећа „Елан“ Кпсјерић из Кпсјерића, у складу са пдредбама Закпна п јавним
предузећима.
Кпмисија ће сачинити списак кандидата кпји испуоавају услпве за избпр и међу оима
спрпвести избпрни ппступак. Накпн тпга ће сачинити листу за именпваое са највише три
најбпље рангирана кандидата и Записник п избпрнпм ппступку дпставити Општинскпј
управи Кпсјерић кпја ће израдити нацрт решеоа и дпставити га Општинскпм већу, ради
припреме предлпга акта п именпваоу првпг кандидата са ранг листе и Општинскп веће
дпставља Скупштини ппштине Кпсјерић, на усвајаое.

V

Овп решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппштине Кпсјерић.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ
Број: 023-14/2016
дана ___. јуна 2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На пснпву члана 36. и 37. Закпна п јавним предузећима („Сл.гл.РС“, брпј
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гл.РС“, брпј
129/07) и члана 36. Статута ппштине Кпсјерић („Сл.лист ппштине Кпсјерић“,брпј
1/08), Скупштина ппштине Кпсјерић, на седници пдржанпј дана 14.06.2016.гпдине,
пбјављује

ПГЛАС П ЈАВНПМ КПНКУРСУ
ЗА ИМЕНПВАОЕ ДИРЕКТПРА
КПМУНАЛНП ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“, ИЗ КПСЈЕРИЋА
НА ПЕРИПД ПД ЧЕТИРИ ГПДИНЕ
1. Подаци о јавном предузећу:
Предузеће ппслује ппд ппслпвним именпм: кпмуналнп јавнп предузеће
„Елан“ из Кпсјерић.
Седиште предузећа је у Кпсјерићу, улица Никпле Тесле бр. 1.
ПИБ: 101088191
Матични брпј: 07110111
Претежна шифра делатнпсти је 3600 сакупљаое, пречишћаваое и
дистрибуција впде.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директпр Кпмуналнпг јавнпг предузећа „Елан“, чији је пснивач ппштина
Кпсјерић.
3. Правп пријављиваоа имају сви заинтереспвани кандидати кпји, псим
ппштих услпва прпписаних пдредбама Закпна п раду („Службени гласник РС“,
бр.24/05, 61/05 и 54/09), испуоавају и следеће ппсебне услпве:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из предходне тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности
4. Уз пријаву са бипграфијпм кандидати ппднпсе:
- извпд из матичне коиге рпђених (пригинал или пверена фптпкппија);
- увереое п држављанству Републике Србије (пригинал или пверена
кппија);
- дпказ да има ппшту здравствену сппспбнпст;
- дпказ п стручнпј спреми;
- дпказ п раднпм искуству;
- дпказа да није псуђиван за кривичнп делп на безуслпвну казну затвпра
пд најмаое 6 месеци или за кажоивп делп кпје га чини неппдпбним за
пбављаое ппслпва директпра;
- дпказ да се не впди ппступак, кпји се узима у надлежнпм суду и
тужилаштву.
5.
У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености,
знања и вештина, утврђује резултат кандидата према мерилима за
именовање директора јавног предузећа.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се
писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана
пре отпочињања изборног поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на
почетку сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део изборног
поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу
изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.
.
6. Пријава са дпказима п испуоенпсти услпва ппднпси се у рпку пд 30 дана
пд дана пбјављиваоа јавнпг кпнкурса у „Службенпм гласнику Републике Србије“
Кпмисији за спрпвпђеое кпнкурса за избпр директпра Јавнпг кпмуналнпг
предузећа „Елан“, на адресу Општинска управа ппштине Кпсјерић, улица Олге
Грбић 10, са назнакпм „За пглас“ или прекп писарнице пргана Управе.
7. Лице задуженп за даваое пбавештеоа п јавнпм кункурсу за именпваое
директпра је Радпмирка Дуоић, телефпн 031/ 781-460.

8. Неблагпвремене, неразумљиве и пријаве уз кпје нису прилпжени сви
пптребни дпкази, Кпмисија ће закључкпм пдбацити.
9. Оглас п јавнпм кпнкурсу пбјавити у „Службенпм гласнику Републике
Србије“, најмаое једним дневним нпвинама кпје се дистрибуирају на целпј
теритприји Републике Србије и на интернет страници ппштине Кпсјерић.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ
Број 023-10/2016
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На основу члана 32. Став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11),као и члана 36. Статута општине Косјерић (Службени лист општине Косјерић
број 9/08), на седници Скупштине општине Косјерић, која је одржана дана ______. 2016.
године донета је следећа :

ИЗМЕНА И ДОПУНА О Д Л У К Е
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ГРАДСКА ТОПЛАНА“

Члан 1.
У Одлуци о оснивању ЈКП “Градска Топлана“ (Службени лист општине Косјерић број
1/13), у члану 38. бришу се речи „Управљање у Јавном комуналном предузећу „Градска
топлана“ је организовано као једнодомно.
Члан 2.
У члану 39. иза става 2 додаје се нови став 3 који гласи:
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 40. ове
одлуке и додатне услове:
- да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у
последњих пет година и
- да није члан политичке странке.
Члан 3.
Члан 40. мења се и гласи:
За председника и члана Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвораа од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у
области корпоративног управљања.
Члан 4.
члан 41. мења се и гласи:
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који
су именовани, уколико:
1) јавно предузеће не достави оснивачу на сагласност годишњи односно трогодишњи
програм пословања у роковима прописаним законом;
2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у
случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на други начин.
3) се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други
начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су
да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Члан 5.
члан 42. мења се и гласи:
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад дирекитора;
7) доноси Статут уз сагласност оснивача;
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању
капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности
на директора или друго лице у предузећу.
Одлуку из става 1. тачка 2), 7) и 9) овог члана надзорни одбор доноси уз сагласност
оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни одбор доноси уз прдходну
сагласност оснивача.
Члан 6.

У члану 43. брише се став 2 и нови став сада гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање
одређује Влада.“
Члан 7.
Иза члана 44. додаје се нови члан 44 а који глас:
За директора јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ може бити именовано
лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 8.
Члан 44. б гласи:
Директор јавног комуналног предузећа „Градска топлана“:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршног директора;

10) закључује уговор о раду са извршним директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
11) доноси акт о систематизацији;
12) врши друге послове одређене законом, овом одлуком и статуом предузећа.
Члан 9.
Члан 44. в гласи:
За извршног директора јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ бира се
лице које испуњава услове из члана 44. а тачка 1), 2), 3), 6), 8) и 9) ове одлуке.
Поред услова из става 1. овог члана лице које се бира за извршног директора мора
имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у јавном предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио
директор, у складу са овом одлуком и статутом.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију.
Акт о исплати стимулације директора и извршног директора доноси надзорни
одбор, уз сагласност оснивача.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
Члан 10.
Члан 45. мења се и гласи:
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора (у
даљем тексту : Комисија) Скупштине општине Косјерић.
Члан 11.
Члан 46. мења се и гласи:
Комисија има пет чланова, од којих је један председник.
Председник и чланови комисије не могу бити одборници у Скупштини општине
Косјерић, као ни постављена лица у органима јединице локалне самоуправе.
Члан 12.
У члану 47. мења се став 2. и гласи:
Предлог за доношење одлуке из става 1. овог члана подноси Општинско веће
општине Косјерић.
Члан 13.
У члану 48. став 4 мења се и гласи:
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 14.

Члан 49. мења се и гласи:
По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве и
поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи избони поступак.
Чланови Комисије дужни су да дају писмене изјаве о томе да ли они или са њима
повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса.
У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина,
утврђује резултат кандидата према мерилима за именовање директора јавног предузећа.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања
изборног поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку
сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног
поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.
Члан 15.
Мења се члан 50. став 2. и гласи:
Општинско веће, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку,
припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради
усвајања Скупштини општине Косјерић.
Члан 16.
У члану 51. на крају става 1 додаје се:
И у „Службеном гласнику РС“
Члан 17.
Мењају се ставови 4. и 5. члана 52. и сада гласе
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине
Косјерић именује следећег кандидата са ранг листе кандидата.
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у року из става 1. овог члана,
спроводи се нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаним Законом о Јавним
предузећима и овом Одлуком.
Члан 18.
Иза члана 52. додаје се нови члан 52 а који гласи:
Ако Комисија удврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по
поступку прописаним законом и овом одлуком.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када је
Комисија удврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.
Члан 19.
Члан 53 се мења и гласи:
Директор јавног комуналног предузећа „Градска топлана“:

1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршног директора;
10) закључује уговор о раду са извршним директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
11) доноси акт о систематизацији;
12) врши друге послове одређене законом, овом одлуком и статуом предузећа.
Члан 20.
У члану 55. додаје се став 2 .и 3. који гласе:
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине Косјерић.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на
који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Члан 21.
Члан 56. мења се и гласи:
Предлог за разрешење директора јавног комуналног предузећа „Градска топлана“
подноси Општинско веће општине Косјерић.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и надзорни одбор преко Општинског
већа.
Предлог за разрешење директора мора бити образложен, са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у
року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини, доношење одговарајуће
решење.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни
спор.
Члан 22.
Члан 57 се мења и гласи:
Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:
1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног
предузећа из члана 44. а ове одлуке;
2) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним овом одлуком;
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања
супротно пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и

организовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања
основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана јавног предузећа.
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем или на други начин;
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде
негативан;
6) у току трајања мандата буде правоснажно осуђен на условну или безусловну
казну затвора;
7) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 23.
Иза члана 57. додаје се члан 57. а
Директор може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико:
1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63.
закона о јавним предузећима;
2) јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно
трогодишњег програма пословања;
3) јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) јавно предузеће неспроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. закона о јавним
предузећима;
5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. закона;
6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
7) јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8) не извршава одлуке надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 24.
Члан 59. мења се и гласи:
Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Перид обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од
једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа из члна 44. а ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, о0бавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа.
Члан 25.
У осталом делу Одлука о оснивању ЈКП“ Градска топлана“ (Службени лист општине
Косјерић број 1/13),, остаје на снази.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Косјерић“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ,
Број 023-9/2016
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

Образложење

Правни основ за доношење измене и допуне Одлуке о оснивању јавног комуналног
предузећа „Градска топлана“, садржан је у члану садржан је у члану 79. став 1. Закона о

јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), који гласи да ћеоснивачи
јавних предузећа и друштва капитала ускладити оснивачка акта са одредбма ново
закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Разлог за доношење одлуке је испуњавање законских дужности и доношење одлуке
из надлежности овог органа.
Циљ доношења одлуке је стварање законских услова за расписивање конкурса за
избор директора ЈКП „Градска топлана“, у складу са новим законом.

На пснпву члана 38. Закпна п јавним предузећима („Сл.гл.РС“, брпј 15/2016), члана 32. став 1.
тачка 9. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гл.РС“, брпј 129/07), и члана 36. Статута ппштине
Кпсјерић(„Сл.лист ппштине Кпсјерић“,брпј 1/08), Скупштина ппштине Кпсјерић, на седници пдржанпј
дана 14. јуна 2016. гпдине, дпнела јe

ПДЛУКУ
П СПРПВПЂЕОУ ЈАВНПГ КПНКУРСА
ЗА ИЗБПР ДИРЕКТПРА ЈАВНПГ КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТППЛАНА“ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ
Члан 1.
Спрпвести јавни кпнкурс за избпр директпра ЈКП „Градска тпплана“ Кпсјерић.
Члан 2.
Јавни кпнкурс за избпр директпра ЈКП „Градска тпплана“ Кпсјерић, спрпвпди кпмисија за избпр
директпра кпју јепбразпвала Скупштина ппштине Кпсјерић.
Члан 3.
Оглас п јавнпм кпнкурсу припрема стручна служба Општинске управе и дпставља га Кпмисији
за избпр директпра.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу ппштине
Кпсјерић“.

број 023-13/2016
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

На пснпву члана 34. Закпна п јавним предузећима („Сл.гл.РС“, брпј 15/2016), члана 32.
став 1. тачка 9. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гл.РС“, брпј 129/07), члана 46. измене и
допуне Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ број 023-9/2016
и члана 36. Статута ппштине Кпсјерић („Сл.лист ппштине Кпсјерић“,брпј 1/08), Скупштина
ппштине Кпсјерић, на седници пдржанпј дана _________ 2016.гпдине, дпнела је

РЕШЕОЕ
П ПБРАЗПВАОУ КПМИСИЈЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ КПНКУРСА ЗА ИЗБПР ДИРЕКТПРА
ЈАВНПГ КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТППЛАНА“КПСЈЕРИЋ
ИЗ КПСЈЕРИЋА

I
Ставља се ван снаге решеое п пбразпваоу кпмисије за именпваое директпра
ЈКП„Градска тпплана“ Кпсјерић, из Кпсјерића, бр. 023-6/2014 пд 04. априла 2014. гпдине.
II
ПБРАЗУЈЕ СЕ Кпмисија за спрпвпђеое кпнкурса за избпр директпра Јавнпг
кпмуналнпг предузећа „Градска тпплана“Кпсјерић из Кпсјерића, чији је пснивач ппштина
Кпсјерић.
III
Кпмисија за именпваое има председника и четири члана и чине је:
1.
2.
3.
4.
5.

Драгпмир Миливпјевић, грађ. техничар, из Скакаваца, председник
Данилп Пантић, дипл. правник из Пплпшнице, члан
Маркп Вишоић, електрптехничар телекпмуникација, из Кпсјерића, члан
Младен Нешкпвић,дипл.инг.рударства, из Кпсјерића, члан
Светлана Стефанпвић, маш. техничар из Кпсјерића, члан.

IV

Задатак Кпмисије је да спрпведе избпрни ппступак за именпваое директпра
Кпмуналнпг јавнпг предузећа „Градска тпплана“ Кпсјерић из Кпсјерића, у складу са
пдредбама Закпна п јавним предузећима.
Кпмисија ће сачинити списак кандидата кпји испуоавају услпве за избпр и међу оима
спрпвести избпрни ппступак. Накпн тпга ће сачинити листу за именпваое са највише три
најбпље рангирана кандидата и Записник п избпрнпм ппступку дпставити Општинскпј
управи Кпсјерић кпја ће израдити нацрт решеоа и дпставити га Општинскпм већу, ради
припреме предлпга акта п именпваоу првпг кандидата са ранг листе и дпставља га
Скупштини ппштине Кпсјерић, на усвајаое.

V
Овп решеое ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппштине Кпсјерић.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ
Број: 023-15/2016
дана ___. јуна 2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Тулимировић

На пснпву члана 36. и 37. Закпна п јавним предузећима („Сл.гл.РС“, брпј 15/2016),
члана 32. став 1. тачка 9. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гл.РС“, брпј 129/07) и члана 36.
Статута ппштине Кпсјерић („Сл.лист ппштине Кпсјерић“,брпј 1/08), Скупштина ппштине
Кпсјерић, на седници пдржанпј дана 14.06.2016.гпдине, пбјављује

ПГЛАС П ЈАВНПМ КПНКУРСУ
ЗА ИМЕНПВАОЕ ДИРЕКТПРА
ЈАВНПГ КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТППЛАНА“ КПСЈЕРИЋ, ИЗ КПСЈЕРИЋА
НА ПЕРИПД ПД ЧЕТИРИ ГПДИНЕ
1. Подаци о јавном предузећу:
Предузеће ппслује ппд ппслпвним именпм: Јавнп кпмуналнп предузеће „Градска
тпплана“ Кпсјерић.
Седиште предузећа је у Кпсјерићу, улица Олге Грбић бр. 5/II
ПИБ: 102838788
Матични брпј: 17496255
Претежна шифра делатнпсти је 3530 прпизвпдоа и снабдеваое парпм и тпплпм
впдпм.
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директпр Јавнпг предузећа „Градска тпплана“ Кпсјерић, чији је пснивач ппштина
Кпсјерић.
3. Правп пријављиваоа имају сви заинтереспвани кандидати кпји, псим ппштих
услпва прпписаних пдредбама Закпна п раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05 и
54/09), испуоавају и следеће ппсебне услпве:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из предходне тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Уз пријаву са бипграфијпм кандидати ппднпсе:
-

-

извпд из матичне коиге рпђених (пригинал или пверена фптпкппија);
увереое п држављанству Републике Србије (пригинал или пверена кппија);
дпказ да има ппшту здравствену сппспбнпст;
дпказ п стручнпј спреми;
дпказ п раднпм искуству;
дпказа да није псуђиван за кривичнп делп на безуслпвну казну затвпра пд
најмаое 6 месеци или за кажоивп делп кпје га чини неппдпбним за пбављаое
ппслпва директпра;
дпказ да се не впди ппступак, кпји се узима у надлежнпм суду и тужилаштву.

5. У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина,
утврђује резултат кандидата према мерилима за именовање директора јавног предузећа.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања
изборног поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку
сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног
поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.
6. Пријава са дпказима п испуоенпсти услпва ппднпси се у рпку пд 30 дана пд дана
пбјављиваоа јавнпг кпнкурса у „Службенпм гласнику Републике Србије“ Кпмисији за
спрпвпђеое кпнкурса за избпр директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Градска тпплана“
Кпсјерић, на адресу Општинска управа ппштине Кпсјерић, улица Олге Грбић 10, са назнакпм
„За пглас“ или прекп писарнице пргана Управе.
7. Лице задуженп за даваое пбавештеоа п јавнпм кункурсу за именпваое директпра
је Радпмирка Дуоић, телефпн 031/ 781-460.
8. Неблагпвремене, неразумљиве и пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни
дпкази, Кпмисија ће закључкпм пдбацити.
9. Оглас п јавнпм кпнкурсу пбјавити у „Службенпм гласнику Републике Србије“,
најмаое једним дневним нпвинама кпје се дистрибуирају на целпј теритприји Републике
Србије и на интернет страници ппштине Кпсјерић.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КПСЈЕРИЋ
Број 023-11/2016
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИН
Драган Тулимировић

