Образложење
I Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине
Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2018.годину садржан је у
члану 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон, 103/2015 и 99/2016), којим је
прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку о буџету локалне
власти.Локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти
надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о
буџету.
II Образложење Одлуке о буџету
Буџет представља свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака јединице
локалне самоуправе који се доноси за период од једне фискалне године.Поступак припреме и
доношења буџета регулисан је одредбама члана 31.Закона о буџетском систему, којим је утврђен
буџетски календар за припрему буџета.Овим календаром је одређен ток поступка и крајњи рокови за
обављање активности у буџетском процесу и носиоци ових активности на републичком и локалном
нивоу власти.
Правни основ за остваривање прихода и примања расхода и издатака
Обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених
послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013-ускл.дин.износи, 125/2014-ускл.дин.износи и 95/2015- ускл.дин износи
83/2016 и 91/2016 - ускл.дин.износи.), као и чланом 25. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,142/14, 68/15-др.закон,
103/2015 и 99/2016); На основу чланова 6, 35.и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе за
финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, буџетима локалне самоуправе припадају
изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи итрансфери.
Изворни приходи које остварује општина су су:
-порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
-локалне административне таксе;
-локалне комуналне таксе;
-боравишне таксе;
-накнада за заштиту и унапређење животне средине;
-приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом
скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у томпоступку;
-приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у државној
средини, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице
локалне самоуправе и индиректни корисници њеногбуџета;
-примања од продаје покретних ствари у државној својини које користе органи, организације и службе
јединице локалнесамоуправе;
-приходи које својом активношћу остваре органи, организације и службе јединице локалне
самоуправе;
-приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
-други приходи утврђени законом.

Стопе изворних прихода, као и начине и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
утврђује скупштина јединице локалне самоуправе, својом одлуком, у складу са законом.
Општини са нивоа Републике припадају:
-уступљени приходии
-трансфери
Уступљени приходи су они приходи, чија се основица и стопа, односно начин и мерила за
утврђивање висине износа утврђују законом, а приход остварен на територији јединице локалне
самоуправе се уступа, у целини или делимично, тој јединици локалне самоуправе.
Уступљени приходи које остварује општина су :
-порез на доходак грађана:
-порез на наслеђе и поклон;
-порез на пренос апсолутних права;
-накнада за загађивање животнесредине;
-накнаде за коришћењешума;
-накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
друге накнаде у складу са законом

Трансфери су средства која се из буџета Републике Србије преносе буџету на другом нивоу
власти (јединици локалне самоуправе). Општини припадају ненаменски трансфери који се утврђују
једном годишње Законом о буџету Републике Србије. Упутством за припрему Одлуке о буџету
локалне власти за 2018.годину и пројекција за 2019. и 2020.годину које је донело Министарство
финансија Републике Србије прописано је да ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе
треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за
2017.годину којим је Општини Мало Црниће на име ненаменског трансфера опредељено
208.437.171динара.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за наменске трансфере општини која се
користе за одређене намене.У 2017.години општини су припали наменски трансфери за услуге
социјалне заштите.Расподела ових трансфера се врши наредне године и када их општина оствари биће
накнадно расподељена Одлуком о буџету.
Чланом 28.Закона обуџетском систему буџет се састоји из општег дела, посебног дела и
образложења.
Општи део буџета обухвата: рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине
(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине); буџетски суфицит, односно дефицит; укупни
фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит; рачун финансирања, односно предлог за
коришћење суфицита, а у случају дефицита – изворе за његово финансирање исказане и
квантификоване појединачно по врстама извора; преглед очекиваних средстава из финансијске
помоћи Европске уније; процену неопходних финансијских средстава за финансирање учешћа
Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи Европске уније; процену укупног новог
задужења, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две
буџетске године; сталну и текућу буџетску резерву.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава,
према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.Финансијски планови укључују
расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном,
програмском и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о
буџетском систему.
Образложење буџета садржи: образложење општег дела буџета и програмске информације.
Општи део буџета
Приходи буџета општине за 2018.годину пројектовани су на основу остварења приходаза три
квартала у 2017.години и њихове процене за задњи квартал ове године,.
Укупни приходи и примања буџета општине Мало Црниће за 2018.годину утврђени су у износу
од 299.568.428 динара док су расходи и издаци утврђени у износу од 443.588.428динара.Буџетски
дефицит утврђен је у износу од 144.020.000 динара и исти ће сефинасниратио из пренетих
неутрошених средставаиз ранијих година.
У оквиру текућих прихода планирани су следећи приходи у износима:
Најзначајнији су приходи од пореза на доходак, са планираним износом од 30.000.000динара.
Порез на зараде са планираним износом од 30.000.000,00
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу,
по решењу Пореске управе са планираним износом од 90.000,00
Порез на приходе са самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном
приходу, по решењу Пореске управе са планираним износом од 2.800.000,00
Порез на приходе од самостаних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем са планираним износом од 4.000.000,00
Порез на приходе давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу
Пореске управе са планираним износом од 37.000,00
Порез на остале приходе са планирним износом од 2.920.000,00
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица са планираним
износом од 19.000.000,00
Порез на имовину (осим на земљиште, акције ин уделе) од правних лица са планираним
износом од 2.000.000,00
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе по планираном износу од 800.000,00
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе са
планираним износом од 1.400.000,00
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе са планираним износом од 1.500.000,00
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољоприредних
возила и машина са планираним износом од 6.400.000,00
Боришна такса са планираним износом од 90.000,00
Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине са планираним износом од
1.000.000,00
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору са планираним износом од
2.000.000,00
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина са планираним износом од
208.437.171,00
Накнада за коришћење шумког и пољопривредног земљишта са планираним износом од
1.004.000,00

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа стаих и
уметничких заната и домаће радиности са планираним износом од 149.000,00
Допринос за уређење грађевинског земљушта са планираним износом од 200.000,00
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који
користе општине и индиректни корисници њиховог са планираним износом од 2.900.000,00
Општинске административне таксе са планираним износом од 1.400.000,00
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина са планираним износом од 1.534.329,00
Приходи којим својом делатношћу остваре органи и организације са планираним износом од
15.000,00
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима са планираним износом од 2.000.000,00
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу са планираном износу од
20.000,00
Приходи од увећања пореског дуга са планираним износом од 20.000,00
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова са
планираним износом од 1.000.000,00 и 151.000 динара.
Остали приходи у корист нивоа општина са планираним износом од 1.300.000,00
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора у корист нивоа општина у износу
од 80.000 динара
Примања од продаје покретне покретне имовине са планираним износом од 100.000,00
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова са планираним
износом од 41.000 динара
Приходи према изворима и економским класификацијама
a)према изворима финансирања
Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12,
99/13 - усклађени дин. износи, 125/14 - усклађени дин. износи и 95/15 - усклађени дин. износи, 83/16 и
91/16 - усклађени дин. износи), уређено је финансирање послова јединица локалне самоуправе за
обављање изворних и поверених послова.Законом о буџетском систему уређенесуврсте прихода
којима се финансирају надлежности јединице локалне самоуправе и други закони, као и бројни
подзаконски акти и општинске одлуке који уређују појединачне приходе и примања буџета.
Врсте извора финансирања одређене су класификацијом средстава по изворима финансирања у
члану 8.Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
б) према економској класификацији прихода и примања
Економска класификација разврстава јавне приходе и примања по врстама, које су законом
утврђене, пре свега Законом о буџетском систему (чл. 14. до 21.) и Законом о финансирању локалне
самоуправе, којим је детаљније уређена припадност појединих јавних прихода буџету јединице
локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова.

Посебан део буџета
Приликом утврђивања потребних расхода буџета за наредну годину, пошло се од предлога
финансијских планова директних и индиректних корисника и анализе њихових захтева и могућности
средстава буџета да се финансирају.

Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.Буџетска
класификација обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију
расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, програмску
класификацију и класификацију према изворима финансирања, при чему:
Економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена
трансферна плаћања;
Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава,
са расподелом апропријација између корисника;
Функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени за одређену
област и независна је од организације која ту функцију спроводи;
Програмска класификација је намењена за разврставање расхода и издатака у оквиру буџета по
програмима корисника буџетских средстава.Према дефиницији из члана 2.тачка 58.Закона о буџетском
систему, програм представља "скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са
својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима.

Структура расхода и издатака
Расходи за запослене
Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне
доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде
запосленима и остале посебне расходе и посланички додатак.
Локална власт масу средстава за плате за 2018.годину планира у складу са одредбама Закона о
буџетском систему(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон и 103/05) и у складу са Упутством министра финансија за израду
буџета локалне власти за 2018, 2019 и 2020. годину.
У буџетској 2018.години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других
врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим
јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2018.години.
Средства за зараде запослених код директних и индиректних корисника буџета општине
планирана су у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон и 103/15).
Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о
платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...99/14), Законом
о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14), Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12).
Упутством Министарства финансија за израду Одлуке о буџету наведено је да локална власт у
2018.години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се
финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу
исплаћених плата у 2017.години, увећану за масу средстава за плате за број запослених максимално до
броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног
нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017.годину
(''Службени гласни РС'', бр. 99/16). Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:
- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %,
- установама социјалне заштите за 5%,
- предшколским установама за 10%,
- осталим јавним службама 5 %.

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.
У складу са датим упутством овом Одлуком о буџету је планирано повећање маса средстава за
плате која је до износамасесредставаза платепрема Закону о буџетском систему.
Број запослених и средствазаплатеприказани су уследећој табели:

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни
број

1

1

2

3

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и
планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету
ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412

Директни и
индиректни
корисници
буџетских
средстава
локалне власти

Укупан
број зап.
у
октобру
2017.
године
из
извора
01

2

3

Органи и
службе
локалне
власти
Изабрана
лица
Постављена
лица

46

Маса
средстава
за плате
на извору
01

Укупан
број
зап. у
октобру
2017.
године
из
извора
04

4

5

36.952.935

Маса
средстава
за плате
на
извору
04

Укупан
број
зап. у
октобру
2017.
године
из
извора
05-08

6

7

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским
класификацијама 411 и 412

Маса
средстава
за плате
на
извору
05-08

Укупан
планиран
број зап.
у
децембру
2018.
године из
извора 01

8

9

0

0

47

3

0

0

Маса
средстава
за плате
на извору
01

Укупан
планиран
број зап.
у
децембру
2018.
године из
извора 04

10

11

40.305.000

Маса
средстава
за плате
на
извору
04

Укупан
планиран
број зап.
у
децембру
2018.
године из
извора
05-08

Маса
средстава
за плате
на
извору
05-08

12

13

14

0

0

3

0

0

4

0

0

4

0

0

Запослени
Установе
културе
Постављена
лица

39

0

0

40

0

0

0

0

4

0

0

2

0

0

2

0

0

Запослени
Остале
установе из
области
јавних служби
које се
финансирају
из буџета
(навести назив
установе):
1.Туристичка
организација
Постављена
лица

2

0

0

2

Запослени

4

3.160.629

1

935.324

0

1

935.324

0

1
0

0

0

0

3.500.000

0

1

1.227.000

0

0

0

0

1

1.227.000

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

Постављена
лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени
3.
Постављена
лица
Запослени

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

Постављена
лица

0

0

0

0

0

0

Запослени

4

0

0

0

0

0

0

5.

0

0

0

0

0

0

Постављена
лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени
Месне
заједнице
Изабрана
лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени
Предшколске
установе
Постављена
лица

0

0

0

0

0

0

17

0

17

1

0

1

1

0

1

Запослени

16

0

16

16

0

16

Запослени
Дирекције
основане од
стране
локалне
власти
Постављена
лица

5

6

8.200.171

17

4.634.928

17

9.890.000

Нове установе
и органи
(навести назив
установа и
органа):
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена
лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

Постављена
лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени
2.
7

0

1.

Постављена
лица
Запослени

Запослени
4.

0

Постављена
лица

8

Запослени
Укупно за све
кориснике
буџетa који се
финансирају
са економских
класификациј
а 411 и 412
Изабрана
лица
Постављена
лица
Запослени

68

49.249.059

0

0

17

4.634.928

69

54.922.000

0

0

17

3

0

0

3

0

0

8

0

1

8

0

1

57

0

16

58

0

16

0

Преглед расхода по корисницима:
Расходи и издаци буџета општине за 2018. годину планирани су у оквиру раздела директних
корисника буџета града и то за следеће врсте расхода:
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
.
За раздео Скупштине општине планирана су средствау износу од 9.066.000 динара.
У Разделу 1 - Скупштина општине - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе
исказани су расходи неопходни за функционисање Скупштине општине и скупштинских
тела.Планирани су расходи за запослене: платезапоселних, расходи за социјална давања запосленима,
трошкове путовања за долазак на посао, услуге по уговору које се односе на дненице за рад
скупштинских комисија, за штампу гласника, оглашавање, трошкове репрезентације.
За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике планирана су
средства на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број
43/2011 и 123/2014), односно 0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе.
Планира се реализација пројекта Дан општине, Слава општине и турнир уфудбалу„Љубиша
Величковић“ који је одлуком скупштине установљен за меморијални турнир.
РАЗДЕО 2–ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Планирана су средства у износу од 7.960.000 динара.
У Разделу 2, Програм 16Политички систем планирају се расходи за функционисање извршног
органа Председника општине. Планирају се средства за плате запослених, социјалне доприносе,
трошкове превоза, социјална давања, услуге по уговору, материјал.
РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Планирана су средства у износу од 1.000.000 динара.
У Разделу 3-Општинско веће – Програм 16–планирају се средства за функционисање
извршног органа и то за дневнице за рад одборника са трошковима путовања (4235).
РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ
Планирана су средствау износу од 2.244.000 динара.
У Разделу 4-Општинско правобранилаштво општине Мало Црниће - Програм 15 - Опште
услуге локалне самоуправе планирана су средства за плате и социјалне доприносе за запослене,
накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, трошкове
путовања, услуге по уговору.

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одлуком о Општинској управи општине Мало Црниће уређује се делокруг рада и уређења
служби, права и обавезе у руковођењу службама, унутрашње уређење, као и друга питања од значаја
за рад служби.
У оквиру Општинске управе реализују се следећи програми:
ПРОГРАМ 1. СТАНОВЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Укупно опредељена средства за Програм износе 4.120.000 динара.
Програм се односи на подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова
становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.
У оквиру Програма планира се:
Програмска активност ПА:1101-0003 Управљање грађевинским земљиштему оквиру
које се планирају средства за купову непокретнoсти (пословне зграде ) у износу од 3.000.000 динара.
Пројекат 1101-П1 Социјално становање. На основу Уговора о начину спровођења стамбене
изградње у оквиру стамбеног прогама у Републици Србији који је закључила општина Мало Црниће
има обавезу опремања инфраструктуром и извршење прикључка стамбеног објекта ради опремања
земљишта (на к.п број 42 у КО Мало Црниће) на коме ће се изградити стамбени објекат за избеглице .
Планирају се средства за накнаду за прикључак, изградњу септичке јаме и таксе. Укупни расходи су
1.120.000 динара.
ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Укупно опредељена средства за Програм износе 32.660.000 динара.
Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних
лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета. Овај Програм се остварује кроз програмске активности:
ПА:1102-0004 Зоохигјена За реализацијом ове активности обезбеђује се пружање комуналних
услуга дератизације који се поверавају за обављање ветеринарској станици Мало Црниће на основу
Одлуке о поверавању послова ( 423- 600.000 динара), накнада штете физичким лицима од уједа паса
луталица (485- 600.000) динара, уништавање комараца по поступку јавне набавке (424- 1.500.000
динара). За ову активност је задужена Општинска управа. Вредностпрограмске активности је
2.700.000,00 динара.
ПА:1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће – за ову активност се обезбеђују
средства за стручне услуге,специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал,
изградња објеката водоснабдевања, пројектну документацију и стручни надзор за изградњу објеката
водоснабдевања.
У плану је реализација два пројетка:

-изградња водоводне мреже- наставак магистралног цевовода У Топоници за које се
планирају средства у износу од 8.000.000 динара за радове,пројекат у износу од 500.000 динара и
стручни надзор у износу од 300.000 динара
-изградња бунара у Божевцу за радове се планира 1.000.000 динара,пројекат 300.000 динара и
стручни надзор 200.000 динара.
Плаћање радова на изградњи постројења за пречишћавање воде у Малом Црнићу.
Активност износи 15.800.000 динара.
Пројекат 1102-П1-изградња азила за псе У плану је изградња простора за смештај паса
луталица(вредност радова 3.000.000 динара), пројектна документација (200.000 динара) и стручни
надзор (60.000 динара).Потребна су средства у износу од 3.260.000 динара. Пројекат спроводи
Општинска управа.
Уоквиру овог програма реализују се послови које обавља Јавно комунално предузеће у складу
са Одлуком о комуналној делатности:
Одржавање зелених јавних површина –уређење јавних зелених површина од старане
ЈКП.Средства
се
реализују
у
оквиру
ек.класификације
423900
остале
опште
услуге.Вредностпрограмске активности 800.000,00 динара.
ПА 1102-0002 Оджавае чистоће на површинама јавне намене-опредељују се средства у
износу од 550.000 динара.
ПА1102-004 Зоохигјена средства се користе за послове зоохигјене –уклањања лешева
угинулих животиња. Вредност програмске активности је 150.000,00динара.
ПА 1101-0006 Одржавање гробља и погребне услуге.Послови се односе на чишћење
гробља.Вредност програмске активности 500.000 динара.
ПА 1102-0008Управљање и снабдевање водом за пиће одобравају се текуће субвенције за
воду,куповину канти за смеће и капиталне субвенције за куповну опреме.Планирају се средства у
износу од 3.900.00 динара.
Па:1102-0007 Производња и снабдевање топлотном енергијом се односи на обезбеђење
средстава за заједничко улагање са Електропривредом Србије на улагање у електромрежу.Активност
спроводи Општинска управа.Опредељују се средствау износу од 3.000.000 динара.
ПА:1101-001 Управљање/унапређење јавним осветљењем се опредељују средства за
плаћање јавног осветљења у складу са Законом о комуналној делатности.Средства се опредељујуу
износу од 2.000.000 динара. Активност спроводи Општинска управа.

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Укупно опредељена средства за Програм износе 3.000.000 динара.
Овај Програм се остварује кроз програмску активност мере активне политике запошљавања.
ПА:1501-0002Мере активне политике запошљавања спроводе се на основу Закона о

запошљавању. Доношењем Акционог плана запошљавања који треба да буде у складу са
националним планом запошљавања планирају се мере активне политике запошљавања. Средства се
обезбеђују за подстицај запошљавања и то за услуге по уговору са привредним субјектом који пружа
услуге за обучавање одређених делатности (2.000.000 динара) и дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања где се са удруженим средствима Националне службе за запошљавање
спроводе мере запошљавања (1.000.000динара).

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Укупно опредељена средства за Програм износе 4.228.000 динара
Овај Програм се остварује кроз програмску активност Управљање развојем туризма за чију
реализацију је задужена Туристичка организација општине Мало Црниће. У оквиру овог прогрма се
обезбеђују средства за расходе за запослене (плата, трошкови превоза, материјал, услуге по уговору и
др) и реализација пројетка Стишко посело.
ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Укупно опредељена средства за Програм износе 31.780.000 динара
Овај Програм се остварује кроз програмске активности:
ПA 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Законом о одбрани од града органи јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности у
области одбране од града за подручје локалне самоуправе обезбеђују ангажовање извршилаца за
деловање на градоносне облаке - стрелце на лансирним станицама на својој територији. Реализацијом
ове активности се планирају средства за обезбеђење накнаде лицима ангажованим на противградној
заштити у износу од 1.100.000 динара.
Члановима 169.до 171.Закона о водама је уређен основ, обвезници и плаћање накнаде за
одводњавање.Законску обавезу плаћања накнаде за одводњавње има и општина и у складу са тим се
овим буџетом обезбеђују средства за плаћање.Плаћање се врши на основу решења о накнади за
одводњавање које доноси предузеће Србијаводе. Средства се опредељују у износу од 10.000.000
динара.
Законом о пољопривредном земљишту доноси се Програм заштите,уређења и коришћења
пољопривредног земљишта којим се прописују мере на заштити пољопривредног земљишта,текуће
поправке и одржавање атарских путева,уређење противградних станица.У складу са Законом и
Програмом пољопривредног земљишта у буџету општине се обезбеђују средста за текуће поправке и
одржавање атарских путева у износу од 6.420.000 динара (ек.кл.4251), пројекат и стручни надзор за
атарске путеве у износу од 250.000 динара (ек.кл.5114).
Опредељују се средства за плаћање преузетих обавеза за плаћање пореза-пдв на изведене
радове на уређењу атарских путевау 2017.години у износу од 460.000 динара.
ПА0101-0002Мере подршке руралном развоју се односе на послове за текуће поправке и
одржавање објеката-противградних станица, послове које обавља ЈКП. Планирају се средства у
износу од 250.000 динара.

ПA 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници На
основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју општина утврђује мере подршке
руралном развоју и доноси Програм мера и подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине. У оквиру ове активности се финансирају мере руралног развоја
предвиђених Програмом- набавка јуница, вештачко осемењавање крава,регрес за набавку оваца,
свиња.Средства се планирају у износу од 12.000.000 динара. Средства се одобравају путем текућих
субвенција пољопривредним газдинствима.
Пројекат 0101-П1Стратегија развоја пољопривреде општине Мало Црниће Реализацијом
овог пројекта Општина Мало Црниће требада изради документ који приказује анализу стања
пољопривреде, павце развоја пољопривреде, побољшање конкурентности пољопривредног сектора и
уопште унапређење руралног развоја општине. За израду овог стратешког документа опредељена су
средства у износу од 500.000 динара.
Пројекат 0101-П2 Едукација пољопривредника Законом о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју дефинисани су подстицаји за мере руралног развоја и обухватају подршку
програмима руралног развоја. Једна од мера подстицаја у оквиру Закона је унапређење система
креирања и преноса знања.У том циљу општина организује пројекат едукације пољопривредника
кроз посету сајму пољопривреде.Средства се обезбеђују за превоз пољопривредних произвођача и
улазница на сајам.Потребна средства за реализацију пројекта су 600.000 динара.
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Укупно опредељена средства за Програм износе 9.500.000 динара
Законом о заштити животне средине уређује се систем заштите животне средине и одређују
субјекти за њено спровођење.Систем заштите животне средине, у оквиру својих надлежности
обезбеђује општина. Заштита животне средине се остварује кроз предузимање и спровођењем мера
за очување земљишта, површинских и подземних вода, зелених површина, санацију депонија.
У циљу спровођења заштите животне средине спроводе се следеће активности:
ПА0401-0005 Управљање комуналним отпадом закључење уговора са правним субјектом
које ће вршити одвожење смећа са депоније за које се опредељују средства у износу од 2.000.000
(ек.кл.4235 стручне услуге), куповину контејнера за отпад путем јавне набавке и опреме за уређење
јавних површина које ће користити ЈКП. (у износу од 8.000.000 динара). Вредност активности је
10.000.000 динара.Активност спроводи Општинска управа.
ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине Актинвост се односи на: уређење
канала за ододњавање за које се опредељују средства у износу од 3.000.000 динара и пројектна
документација за уређење отпадних вода 200.000 динара. Вредност активности је 3.200.000 динара.
Активност спроводи Општинска управа.
ПА0401-0001Управљање заштитом животне средине послове које врши Јавно комунално
предузеће.Спроводе се активности на уништавању амброзије (300.000 динара) и уређење водотокова
(2.000.000). Вредност активности је 2.300.000 динара.

ПА0401-0005 Управљање комуналним отпадом послове које обавља ЈКПкоји се односе на и
санацију депонија (ек.кл. 4239 -2.000.000 динара).
Пројекат 0401- П1 Уређење корита реке Млаве кроз насеље планира се реализација
уређење корита реке Млаве за радове на уређењу канала,пројектну документацију и стручни надзор.
Планирана су средсва у износу од 6.620.000 динара.

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Укупно опредељена средства за Програм износе 85.600. 000 динара
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура подразумева активности локалне
самоуправе на реализацији следећих програма: послове на капиталном одржавању путева, програм
летњег одржавања улицаи путева, Програм зимског одржавања, Програм одржавања хоризонталне
и вертикалне сигнализације и одржавње мостова. Такође Законом о комуналној делатности се
уређују послови одржавања путева и улица за које општина планира средства за финансирање.
Овај Програм се остварује кроз програмске активности:
Па 0701-0001 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Средства се
обезбеђују за капитално одржавање путева, израду пројектне документације и стручни надзор у
износу од 51.570.000 динара. У плану је асфалтирање улица у насељима општине а у предлогу
капиталних пројеката су наведени појединачни пројекти са износом средстава.У оквиру ових расхода
плаћају се пренете обавезе у вези плаћања пореза за изведене радове на путевима у 2017.години.
Вредност програмске активности је 51.910.000,00 динара.
ПА0701-0001Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре.Одржавање путева за
чију реализацију је задужено ЈКП „Чистоћа“ Мало Црниће и то текуће поправке и одржавање путева
у летњем периоду(крпљење ударних рупа, сигнализација) 5.000.000 динара;текуће поправке и
одржавање путева и улица-простирање ризле (5.000.000 динара), уређење атарских путева (5.000.000
динара), зимско одржавање путева (3.000.000 динара) и пројектна документација за израду
саобраћајне сигнализације (500.000 динара) Укупно за активност је 18.500.000 динара.
ПА 0701-0001 управање и одржавање саобраћајне инфрастуктуре –програм савета за
безбедност. Средства се користе од прихода остварених од саобраћајних казни за прекршаје.
Опредељују се средства за услуге по уговору, специјализоване услуге,текуће поправке и одржавање,
објеката, капитално одржавање саобраћајних објеката.У оквиру ове активности се планира изградња
пута Кобиље-Божевац (у износу од 12.000.000 динара за који постоји урађена пројектна
документација). Вредност програмске активности је 14.690.000,00 динара.
Пројекат 0401-П2 Уређење моста на Витовници у Калишту У циљу развоја саобраћајне
инфраструктуре и безбедности на путу планира се израда пројектне документације за изградњу моста
на Витовници у Калишту за које су потребна средства у износу од 500.000 динара.Носилац
активности је Општинска управа Мало Црниће.

ПРОГРАМ 8.ПРЕДШКОЛСКО ВАПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Укупно опредељена средства за Програм износе 23.445.000 динара из средстава буџета
и 4.634.928 из додатних средстава.
Законом о предшколском васпитању и образовањ обавеза јединице локалне самоуправе је да
обезбеди средства за развој предшколског образовања и васпитања.Планирају се средства за
трошкове рада Предшколске установе 14.октобар и то расходе за запослене (плате,трошкове
превоза,услуге по уговору, материјал за образовање). Планира се набавка опреме за васпитну групу и
изградња мокрог чвора у васпитној групи у Божевцу
ПРОГРАМ 9.ОСНОВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Укупно опредељена средства за Програм износе 44.750.000 динара
У оквиру Програма функционисање основних школа планирају се средства за основно образовање у
износу од 44.690.000. Обезбеђује се финаснирање четири основне школе. Према Закону о основама
система и образовања обавеза локалне самоуправе је да обезбеди финаснирање основног образовања.
Врши се финансирање текућих расхода основних школа и то: трошкови превоза запослених на посао
и са посла, социјална давања запосленима, јубиларне награде, трошкови платног промета, енергетске
услуге (трошкови електричне енергије, набавка уља), комуналне услуге (трошкови воде, одвоз
смећа,услугечишћења), трошкове комуникација (ПТТ трошкови, трошкови закупа, интернета),
трошкови превоза деце, услуге по уговору (за стучно усавршавње запоселних и остале стручне
услуге), материјал. Средства се опредељују за капиталне пројекте –капитално одржавање објеката
школа и набавку опреме (административне ).
ПА:2002-0001Функционисање основних школа
Опредељују се средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета-награде за ученике генерације
основних школа.Средства се опредељују у износу од 60.000 динара.

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Укупно опредељена средства за Програм износе 14.793.000 динара
Закон о социјалној заштити уређује да се за услуге социјалне заштите обезбеђују средства у
буџету општине. Одлуком о финансијској подршци породици са децом су прописане мере за
унапређење дечје и социјалне заштите. У буџету општине се обезбеђују средста у виду материјалне
помоћи ученицима, студентима, породици садецом.
Овај Програм се остварује кроз програмске активности:
ПА 0901-0001Једнократне помоћи и други облици помоћи за чију реализацију је задужен Центар
за социјални рад Мало Црниће. Средства се обезбеђују за трошкове рада Центра за социјални рад и
накнаде за социјалну заштиту из буџета у складу са Одлуком о проширеним правима из области
социјалне заштите (једнократне новчане помоћи, трошкови сахране социјалне категорије
становништва). Вредност програмске активности 5.013.000 динара.

0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја за реализацију програмске
активности задужен је Центар за социјални рад. Потребна средства су у износу од 500.000 динара.
Реализацијом ове активности обезбеђују се средства за смештај корисника у прихватилишта.
Активности социјалне заштите које спроводи Општинска управа:
ПА 0901-0001Једнократне помоћи и други облици помоћи На основу Локалног плана акције за
избеглице, ирл и повратнике по реадмисији у Општини Мало Црниће утврђују се права за
побољшање економског статуса угрожених породица из избегличке популације. Планирају се
средства за једнократне новчане помоћи-за помоћ избеглицама кроз економско оснаживање
домаћинстава у износу од 1.000.000 динара која служе у суфинансирању по јавном позиву од стране
комесаријата за избеглице и миграције РС.
У оквиру активности средства се обезбеђују за хуманитарне организације у износу од 300.000
динара.
0901-0003 Дневне услуге у заједници.У оквиру ове активности се обезбеђују средства за
реализацију услуга социјалне заштите помоћ у кући која се путем јавне набавке одабира пружалац
услуге за помоћ старим лицима за која су опредељења средства у износу од 600.000 динара (за четири
месеца).Општини се из наменских трансфера социјалне заштите опредељују средства за ове намене
тако да се један део финаснира од стране Министарства за рад и социјална питања.
0901-0005 Активности Црвеног крста за реализацију програмске активности задужен је ОО
Црвеног крста Мало Црниће. Законом о Црвеном крсту је уређено финансирање Црвеног крста из
буџета општине на основу Програма рада. Вредност програмске активности је 580.000 динара.
0901-0006 Дечја заштита Реализацијом ове активностиобезбеђују се средства зафинансирање
накнаде за новорођено дете (у износу од 2.000.000 динара), регресирање трошкова боравка у
предшколској установи деце из материјало угрожених породица; регресирање трошкова боравка
превоза деце из социјално угрожених породица (1.500.000 динара),регресирање трошкова превоза
ученика(1.300.000динара), финансирање студентских стипендија (2.000.000). За накнаде социјалне
заштите се планирају средства у износу од 6.800.000динара
ПРОГРАМ 12.ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Укупно опредељена средства за Програм износе 6.100.000 динара.
Овај Програм се остварује кроз програмску активност Функционисање установа примарне
здравствене заштите за чију реализацију је задужен Дом здравља Мало Црниће у складу са својим
Програмом рада. За трошкове рада Дома здравља финансира се рад здравствене службе, комуналних
услуга (чишћења), ангажовање недостајућег специјалистичког кадра, одржавање машина и уређаја,
материјала (заштитне одеће и опреме, ситног инвентара), опреме (медицинске опреме,
административне опреме). Одобрена средства за текуће дотације су у износу од 5.800.000динара и за
опрему у износу од 300.00 динара.
ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Укупно опредељена средства за Програм износе 31.676.000 динара.
Програмсе реализује кроз активности које спроводи Општинкса управа, Центар за културу и
Библиотека.
Законом о култури јединица локалне самоуправе, у циљу старања о задовољавању потреба

грађана у култури на својој територији, доносиплан развоја културе за средства за финансирање
обезбеђују у буџету јединице локалнесамоуправе.
Овај Програм се остварује кроз програмске активности:
ПА1201-0001 Функционисањелокалних установа културеза реализацију програмске
активности задужена је Библиотека „Србољуб Митић“ Мало Црниће. Средства се опредељују за
плате запоселних, трошкове рада (стални трошкови, материјал,услуге по уговору),пројекте у
култури. Активност се реализује у складу са Програмом рада Библиотека „Србољуб Митић“.
Опредељена су укупна средства у износу од 5.696.000 динара. Библиотека планира реализацију
пројекта Подстицај културно уметничком ствралаштву и издавачкој делатности.
ПА1201-0001Функционисањелокалних установа културеза реализацију програмске
активности задужен је Центар за културу Мало Црниће.Средства се опредељују за плате запоселних,
трошкове рада (стални трошкови, материјал,услуге по уговору). Активност се реализује у складу са
Програмом рада Центра за културу. У плану је организација федраса, позоришним представама.
Вредност програмске активности је 7.750.000динара.
ПА1201-0003 Унапређење система очувања културно-историјског наслеђа Реализацијом
ове активности обезбеђују се средства за финансирање пројеката културно-уметничких друштава
путем Конкурса. На основу Закона о култури финансирање или суфинансирање културних програма
и пројеката врши се на основу јавног конкурса на који удружења подносе пријаве. Средства се
опредељују у износу од 1.000.000динара.
ПА1201-0003Унапређење система очувања културно-историјског наслеђаЗаконом о
црквама и верским заједницама дефинисано да јединице локалне самоуправе обезбеђују средста за
финансирањепројеката верских заједница путем Конкурса.Вредност програмске активности је
1.000.000 динара.
ПА1201-000Унапређење система очувања културно-историјског наслеђа.Уциљу очувања
културно-историјског наслеђа спроводе се послвои на уређењу споменика културе. Средства се
обезбеђују за текуће поправке споменика културе (1.500.000 динара), пројектну документацију и
стручни надзор за споменике култура.Средства се опредељују за извођење радова на реконструкцији
Домова култура(1.400.000), измирење пренетих обавеза за домове културе( 9.100.000),пројектну
документацију и стручни надзор Домова култура (2.000.000 динара).Вредност активности је
14.230.000 динара.
ПА1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања.Реализују се послови који се односе на информисање-јавно оглашавање у медију на
основу набавке услуга оглашавања и закљученог уговора и претплата на недељну и полугодишњу
штампу у износу од 1.000.000 динара.
Средства се опредељују у износу од 1.000.000 за услуге информисања за медијске садржаје
путем конкурса а у складу са Законом о информисању.

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Укупно опредељена средства за Програм износе 9.650.000 динара
Програм се односи на развој спорта и подршку пројектима везаним за спорт. Кроз ову
програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са

територије општине Мало Црниће у складу са Закономо спорту. Средства се додељују путем
обавештења о годишњем програму спорта.
Овај Програм се остварује кроз програмске активности:
ПА1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима.Законом оспорту се планирају средства за спровођење годишњих програма
спорта.Реализацијом ове активностиобезбеђују се средства за финансирање пројеката спортских
организација и удружења. Вредност програмске активности је 4.000.000 динара.
ПА1301-0001 Подршка предшколском и школском спорту. Реализацијом ове активности
обезбеђују се средства за финансирање кроса који се организује традиционално сваке године у
сарадњи Општинске управе са Предшколском установом и основним школама. Средства се
обезбеђују за набавку хране и пића за децу (100.000 динара). Планира се изградња спортске
инфраструктуре у насељима општине (за изградњу фудбалских терена 5.000.000 динара), пројектна
документација за фудбалске терене и стручни надзор (у износу од 400.000 динара). Вредност
програмске активности је 5.500.000 динара.
ПА 1301-0003 Спровођење омладинске За активности у области омладинске политике и
Закона о младима за пројекте Канцеларије замладе (материјал за образовање,спорт и опште услуге)
планирају се средства у износу од 150.000 динара.
ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
Укупно опредељена средства за Програм износе 97.385.000 динара
Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање редовних материјалних трошкова
органа јединице локалне самоуправе који настају при извршавању изворних и поверених послова,
односно обезбеђују се средства за плате, сталне трошкове и остале материјалне трошкове
администрације
Програм се остварује кроз програмске активности:
ПА0601-0001 Функционисање локалне самоуправе-реализацијом ове активности се остварује
редован рад органа Општинске управе и то за:плате запоселних у Општинској управи, социјалне
доприносе, сталне трошкове, услуге по уговору,набавку материјала, опреме. Потребна су средства у
износу од 72.670.000 динара. У оквиру ове активности су следећи расходи:
Економска класификација 411-Плате,додаци и накнаде запослених. Обезбеђују се средства за
финаснирање зарада запослених у оквиру овог раздела. Зарада обухвата зараду по основу цене
рада,време проведено на раду(минули рад).Обрачун се врши за 39 лица.Средства се обезбеђују у
износу од 26.000.000 динара
Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца. Средства се
обезбеђију за допринос за пензисјко и инвалидскоосигурање (412100), здравствено осигурање
(412200),допринос за здравствено осигурање (412300).Средства се обзбеђују у износу од 4.700.000
динара
Економска класификација 413-Накнаде у натури планирају се средства занабавкумаркица за
превоз запослених на посао и са посла и за поклоне деци запослених радника за Нову Годину до
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана што је

уређено Анексом посебног колективног уговора за државне органе.Опредељују се средства у износу
од 600.000 динара.
Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. Анексом посебном
колективног уговора за државне органе прописано је да запослени има право на социјална
давања(отпремнине, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, помоћ у
случају смрти запосленог или члана уже породице) На контима ове групе обезбеђују се средства у
износу од 1.000.000 динара.
Економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене. На контима ове групе
обезбеђују се средства за накнаде трошкова за запослене и то накнада трошкова за превоз на посао и
са посла. Средства се обезбеђују у износу од 2.800.000динара.
Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
На контима ове групе се обезбеђују средства за награде запоселнима и посебни расходи у складу са
Анексом посебном колективног уговора за државне органе којим је дефинисано да запослени имају
право на исплату јубиларних награда.Укупна обезбеђена средства су 500.000 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови.На овој економској класификацији
евидентирају се расходи трошкова платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге
телефона, трошкови осигурања(осигурање запослених према закону о осигурању, прибављањем
услуга осигурања; потребна средства у износу од 600.000 динара) закуп имовине, услуге поште,
комуналне услуге.Трошкови су неопходни за несметано обављање рада општине.Средства се
обезбеђују у износу од 12.000.000 динара.
Економска класификација 422 – Трошкови путовањаНа контима ове групе евидентирају се
трошкови дневница – исхране наслужбеном путу, трошкови превоза на службеном путу у земљи и у
иностранству у складу са Правилником онакнадама трошкова идругих примањазапослених.Средства
се обезбеђују у износу од 250.000 динара.
Економска класификација 423 – Услуге по уговоруНа овој групи конта евидентирају се
расходи за услуге за чије сеобављање ангажују стручнa лица по уговору или правни субјекти.
У оквиру ек.класиифкације 423100-административне услуге се обезбеђују средства за лица
која су ангажована за обављање административних послова за накнаду за рад и трошкове превоза.
У оквиру ек.класиифкације 423200-компјутерске услуге се планирају средства за у износу од
1.900.000 динара за одржавање софтвера/софтвер за буџетско рачуноводство, локалну пореску
администрацију, матичне књиге, одржавање информационог система, електронску писарницу.
У оквиру ек.класификације 423300-услуге усавршавања запослених се планирају средства за
стучно усавршавање запослених, котизације за семинар и остале услуге усавршавања на основу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локлне самоуправе. Ови прописи
уређују да запоселни имају право на стручно усавршавање које се одвија по општем и посебном
програму стручног усавршавања за које се средства обезбеђују у буету општине.
У оквиру ек.класификације 423500 – Стручне услуге обезбеђују се средства за услуге које су
потребне за обављање стручних послова (услуге ревизије,услуге вештачења за које се врши набавка
услуга), исплата средстава лицима ангажованим на пословима легализације (за месец децембар).У
оквиру ове класификације се исплаћује дневнице за рад чланова Комисије који обављају послове
везано за рад комисије.
У оквиру ек.класификације
423600–угоститељске услуге се планирају средства за
угоститељске услуге.Средства се обезбеђују у износу од 300.000 динара.
У оквиру ек.класификације 423700-репрезентација се планирају средства за трошкове
репрезентације, поклоне,набаку пићаи осталих трошкова репрезентације у складу са Правилником о
трошковима репрезентације.
У оквиру ек.класификације 423900-остале опште услуге се планирају средства за опште
услуге које набавља Општинска управа и то: услуге алармног система, за копирање докумената,
нарезивање кључева, израду печата и друге опште услуге.
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге.На овој групи конта евидентирају се
расходи за услуге по разним областима иделатностима (медицинске услуге, специјализоване –

геодетске услуге, услуге културе и сл.).Укупно потребна средства за ек.клс 423 је 9.900.000 динара.
Економска класификација 425-текуће поправке и одржавање На овој групи конта евидентирају
се расходи за текуће поправке и одржавање објеката и опреме Општине (молерске радове, столарске
радове,радове на водоводу и канализацији,електричне инсталације и остале услуге за текуће
поправке зграде општине и Месних канцеларија,поправка аутомобила, поправка електронске и
рачунарске опреме). Опредељена средства су 1.500.000 динара.
Економска класификација 426 – Материјал.На овој групи конта обезбеђују се средства за
расходеза материјал који је потребан у свакодневном обаљању послова -канцеларијски материјал,
стручна литература, потрошни материјал бензин, гуме, уља, хигјенски материјал и остало.
Економска класификација 465-остале дотације по Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава и уплата средставаза финансирање зарада особа са инвалидитетом према Закону о
запошљавању особа са инвалидитетом.Средства се обезбеђују у износу од 3.800.000 динара.
Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета се планирају за
потребне накнаде социјалне заштите.Средства се обезбеђују у износу од 50.000 динара.
Економска класификација 482-Порези, таксе.Са овегрупе конта се обезбеђују средства за
плаћање обавезаза на име пореза и такси(градских, републичких и других административних), за
оверу уговора, такси за путовање у иностранство, за регистрацију возила, за накнаду за коришћење
аутопутева,судске таксе и др. Средства су већа него 2017.године зато што постоје нерешени судски
поступци за које је могуће да се изврши плаћање следеће године.Средства се обезбеђују у износу од
1.400.000
Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова. Плаћања са ове
позиције врше се за пресуде које донесеу судски органии то: накнада нематеријалне штете,
трошкови поступка, трошкови извођења доказа на основу судских решења.Опредељена су средства у
износу од 120.000 динара.
Економска класификација 484 Накнада штете за повреде или штетунасталу услед
елементарних непогода или других природних узрока.Плаћања са ове позиције врше се за
отклањање последица ванредних околности: земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни
наноси, град, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде. као и друге потребе заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине у складу са Законом о ванредним
ситуацијама. Средства сталне резерве којом су предвиђена средста за ове расходе пребацују се у
корист економске класификације 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока насталих у ванредној ситуацији.Опредељују се
у износу од 400.000 динара.
Економска класификација 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа.Планирају се средства за исплате накнаде штете запослених по решењу суда
(неискоришћен годишњи одмор,плата).Средства су већа него 2017.године зато што постоје нерешени
судски поступци за које је могуће да се изврши плаћање накнаде штете следеће године. Опредељена
су средства у износу од 2.700.000 динара.
Економскакласификација 511-Зграде и објекти. У случају вршења текућих поправки и
одржавања на објектима општине потребно је обезбедити пројектну документацију за радове и
стручни надзор. Планирају се средства у износу од 400.000 динара.
Економска класификација 512 машине и опрема. На овој позиције планирају се средства за
набавку машине и опреме потребне за рад (рачунари, штампачи, скенери,екстерни хард диск,
фотографска опрема,уградна опрема). Средства се опредељују у износу од 1.000.000 динара.
Економска класификација 513 остале некретнине и опрема у износу од 500.000 динара.
ПА 0601-0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина за реализацију
програмске активности која се користи задотације установама које се баве пословима развоја чији је
општина члан или има уговор о финансирању као што су Стална конференција градова и општина,
Регионална развојна агенција, Међуопштински Историјски архив, Налед. Вредност програмске

активности је 700.000 динара
ПА 0601-0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина.За реализацију ове
активности обезбеђују се средства за функционисање образовне установе Музичке школе „Стеван
Мокрањац“, одељење у Малом Црнићу. Средства се оредељују у складу са Програмом рада школе
(трошкови превоза наставника,текуће поправке и одржавање објекта музичког одељења, опрема за
образовање-инструменти) Средства се опредељују у износу од 700.000 динара.
ПА 0601-0001 Функционисање локалне самоуправеи градских општина планирају се средства за
суфинансирањепрограма и пројеката невладиних удружења путем Конкурса а на основу Правилника
о финаснирању програмаи закона оудружењима.Вредност програмске активности је 2.425.000динара.
ПА 0601-0007 Функционисање националних савета и националних мањина.Средства се користе
за програме рада савета националних мањина у складу са Законом о националним саветима
националних мањина. Средства се обезбеђују у износу од 100.000,00динара.
ПА 0602-0009 текућа буџетска резерва У складу са чланом 69.Закона о буџетском систему и
Одлуком о буџету општине део планираних прихода нераспоређује се унапред, већ се задржава на
име текуће буџетске резерве икористи се за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису биле довољне.Опредељује се у износу од 6.000.000 динара.
ПА 0602-0010 стална буџетска резерва .У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и
Одлуком о буџету општине у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву. Стална
буџетска резерва користи се за финансирање расхода на имеучешћа општине у отклањању последица
ванредних околности, као што су:земљотрес, поплава, суша и друге елементарне непогоде које су
проглашене за елементарну непогоду.Опредељује се у износу од 1.000.000 динара.
ПА 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијамаСредства за ове намене се користе
зауспостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање
на избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода у складу са
Закономо ванредним ситуацијама.Средства се обезбеђују за текуће поправке и одржавање објеката
(425), одржавање водотокова и канала за одводњавање (425),материјал (426),опрема засаобраћај(512).
Опредељује се у износу од 2.200.000
Пројекат0602-П1 Санација крова зграде Општинске управе планирају се средства за капитално
одржавање крова зграде општине јер је у лошем стању и прокишњава и то за пројектну
документацију за замену кровне конструкције(5114) и стручни надзор (5114) и извођење
радова(5112). Планирају се средста у износу од 4.580.000,00динара.
Пројекат0602-П2 Санација крова зграде млина планирају се средства за капитално одржавање
крова зграде млина јер је у лошемстању и прокишњава.Средства се опредељују за
радове(5113),пројектну документацију за замену кровне конструкције(5114) и стручни надзор (5114).
Планирају се средста у износу од 1.810.000,00динара
Пројекат 0602-П3 Реконструкција сале Федраса. Потребно је опремање ове сале која се користи за
значајна окупљања у општини,представе. Урађена је пројекат за израду електомреже и планирају се
средства у износу од 4.060.000
Пројекат 0602-П2 Реконструкција зграде архиве Општине за реализацију пројекта потребна су

средства за санацију крова архиве (5113) и набавку административне опреме(5122). Овај објекет је
саниран у 2017.години али је потребно дасезаштити кроваи дасеопреми полицама.Реализацијом овог
пројекта Општина Мало Црниће добиће адаптиран простор за смештај архивске грађе. Потребна су
средства у износу од 1.140.000динара.

Обрадио
Општинска управа Мало Црниће
Одсек за буџет и трезор

