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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Година XXVI     Број 3        МАЛО ЦРНИЋЕ       31.05.2022.

1
На основу члана 72. став 1. тачка 9. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, број 14/2022) и члана 
18. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број  
14/2020 ),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

I

ПОТВРЂУЈЕ СЕ  МАНДАТ одборнику Скупштине 
општине Мало Црниће, Драгану Станковић из Црљенца, 
ветеринарском техничару, рођен 18. 03. 1963. године, са 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Мало Црниће“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Чланом 72.  Закона о локалним изборима “Службени 
гласник РС“, број 14/2022), прописано је да мандат који 
престане одборнику пре него што истекне време на које 
је изабран, Изборна комисија решењем додељује првом 
наредном кандидату са исте изборне листе, којем није 
био додељен мандат одборника, у року од 2 дана од дана 
када је констатовано да је престао мандат. Мандат новог 
одборника почиње да тече од дана када му је скупштина 
потврдила мандат. Мандат новог одборника може трајати 
најдуже до истека времена на које је изабран одборник коме 
је престао мандат. Против одлуке скупштине донете у вези 
са потврђивањем мандата новог одборника може се поднети 
жалба Вишем суду у року од 7 дана од дана доношења 
одлуке.

Чланом 18. Пословника Скупштине општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 
број 14/2020), прописано је да када Скупштина после 
конституисања одлучи о потврђивању мандата нових 

кандидата за одборнике, у гласању поред одборника могу 
учествовати и кандидати за одборнике којима су мандати 
додељени у складу са Законом и који имају уверење Изборне 
комисије да су изабрани. Послове Верификационог одбора, 
после конституисања, врши Одбор за административно – 
мандатна питања. 

Општинска изборна комисија општине Мало Црниће 
на седници одржаној 04. 03. 2022. године донела је Решење 
о додели мандата одборника ради попуне упражњеног 
одборничког места Скупштине општине Мало Црниће 
Драгану Станковић из Црљенца, кандидату са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, на  упражњеном 
одборничком месту, због поднете оставке одборника Радише 
Радисављевић из Крављег Дола. Именованом је издато и 
уверење о избору за одборника Скупштине општине Мало 
Црниће.

Одбор за административно – мандатна питања на 
седници одржаној 18. 05. 2022. године утврдио је Предлог 
Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Мало Црниће, сачинила и поднела Извештај о 
потврђивању мандата новог одборника Скупштине општине 
Мало Црниће,  Драгана Станковић из Црљенца.

Имајући у виду  Решење о додели мандата, Општинске 
изборне комисије општине Мало Црниће, Предлог решења о 
потврђивању мандата одборника Скупштине општине Мало 
Црниће и Извештај о потврђивању мандата новог одборника, 
Одбора за административно – мандатна питања и на основу 
свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове 
одлуке  може се поднети жалба Вишем суду у року од 7 дана 
од дана доношења одлуке.

I/01 Број: 020-43/2022
У Малом Црнићу 27. 05. 2022. године

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.
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На основу члана 14. Пословника Скупштине општине 

Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 
број: 14/2020),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о потврђивању мандата новог 
одборника, Одбора  за  административно – мандатна 

питања

I
  
УСВАЈА се Извештај о потврђивању мандата новог 

одборника, Драгана Станковић из Црљенца од 18. 05. 2022. 
године, Одбора за административно – мандатна питања, 
сагласно Извештају Општинске изборне комисије општине 
Мало Црниће, од 04. 03. 2022. године.

II

Саставни део ове Одлуке је Извештај Одбора за 
административно – мандатна питања о потврђивању мандата 
одборника Скупштине општине Мало Црниће, Драгану 
Станковић из Црљенца, од 18. 05. 2022. године, сагласно 
Извештају Општинске изборне комисије општине Мало 
Црниће, од 04. 03. 2022. године.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

III

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-43/2022-01
У Малом Црнићу 27. 05. 2022. године
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.

3
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 52. став 
1. тачка 99. и члана 80. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 
2/2022) и члана 156. Пословника Скупштине општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број  
14/2020),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, разматрајући Извештај о раду Штаба за 
ванредне ситуације општине Мало Црниће за 2021. годину, 
доноси

О Д Л У К У 
о  усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне 
ситуације  општине Мало Црниће за 2021. годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне 
ситуације општине Мало Црниће за 2021. годину.

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Извештај о раду Штаба за 
ванредне ситуације општине Мало Црниће за 2021. годину.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-44/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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На основу члана 40.Статута општине Мало Црниће ("Службени гласник општине Мало Црниће", број 3/19) и члана 76. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) 

Скупштина Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 27.05.2022.године  доноси

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Oпштине Мало Црниће за период јануар - децембар 2021.године износе:

            На основу члана 40.Статута општине Мало Црниће ("Службени гласник општине 
Мало Црниће", број 3/19) и члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, број 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 
149/2020)  
         Скупштина Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 
27.05.2022.године  доноси 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 
 
 
 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Oпштине Мало Црниће за период јануар - 
децембар 2021.године износе: 

 
 
 

 
I Укупно остварени приходи и примања у извештајном периоду јануар -децембар 
2021. .................. 429.735.058 динара 
II Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду јануар -децембар 2021. 
.....................334.879.129 динара 

III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака износи 
..................................94.855.929 динара 
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I Остварени приходи и примања за период 01.01.2021- 31.12.2021. год. 
 

 
Класа/Кат 
егорија/Г 

рупа 

 
 

Конто 

 
 

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

План за 2021 
 
 

Укупна средства 

 

Структура укупних 
јавних средстава % 

 

Остварење јануар-децембар 
2021.године 

1 2 3 4 5 4 
300000  Пренета средства из претходне године 250,391,481 43.2% 250,391,481 

700000  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 329,545,937 56.8% 429,735,058 
710000  ПОРЕЗИ 96,421,600 16.6% 137,777,289 

711000  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 57,482,600 9.9% 88,983,898 
 711111 Порез на зараде 42,000,000 7.2% 55,653,662 
 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске управе 12,000 0.0% 15,797 

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

утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

 
3,400,000 

 
0.6% 

 
4,584,908 

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

оствареном приходу самоопорезивањем 8,800,000 1.5% 24,707,842 

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

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 48,000 0.0% 32,876 

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

 
0.0% 1,907 

 711147 Порез на земљиште 6,000 0.0% 6,859 
 711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 6,100 0.0% 46,795 
 711191 Порез на остале приходе 3,120,500 0.5% 3,844,232 
 711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 90,000 0.0% 89,019 

712000     12 
 712112  0  12 
 

713000 
  

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
 

28,400,000 
 

4.9% 
 

36,876,625 

 
713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 19,000,000 3.3% 24,344,561 

 
713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 2,600,000 0.4% 5,936,462 

 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 2,900,000 0.5% 3,058,845 
 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 
управе 3,000,000 0.5% 2,828,645 

 
713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе 900,000 0.2% 708,112 

714000 
 

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 8,939,000 1.5% 9,938,515 

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

пољопривредних возила и машина 

 
7,300,000 

 
1.3% 

 
7,862,970 

 714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 100,000 0.0% 0 

 
714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 20,000 0.0% 7,057 

 714552 Боравишна такса 130,000 0.0% 80,970 

 714553  0 0.0% 6,060 

 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1,300,000 0.2% 1,980,958 
 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини 89,000 0.0% 500 

716000  ДРУГИ ПОРЕЗИ 1,600,000 0.3% 1,978,240 
 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 1,600,000 0.3% 1,978,240 

730000  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 215,369,875 37.1% 270,729,254 

732000  ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0.0% 0 

733000  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 215,369,875 37.1% 270,729,254 
 733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 208,437,171 35.9% 238,437,171 
 

733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова 6,932,704 1.2% 32,292,083 

740000  ДРУГИ ПРИХОДИ 17,254,462 3.0% 21,228,514 
741000  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 3,435,000 0.6% 3,905,590 

 
741151 Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна 

трезора укључена у депозит банака 1,200,000 0.2% 1,930,875 

 741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 1,600,000 0.3% 1,553,875 
 741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 360,000 0.1% 274,237 
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 741593 Накнада за стављање амбалаже у промет 5,000 0.0% 0 
 741596 Накнада за коришћење дрвета 270,000 0.0% 146,602 

742000  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 8,550,000 1.5% 10,575,843 
  

742155 
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог 
буџета 

 
6,000,000 

 
1.0% 

 
7,367,825 

 
742156 Приходи остварени по основу пруужања услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа општина 1,500,000 0.3% 2,268,458 

 
742251 Општинске административне таксе 700,000 0.1% 530,060 

 
742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 350,000 0.1% 409,500 

743000  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,818,462 0.7% 4,537,068 
 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима 3,806,462 0.7% 4,523,108 

  
743353 

 
Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку 

 
12,000 

 
0.0% 

 
11,500 

  
743924 Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне 

наплате 

   
2,460 

744000 
 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 751,000 0.1% 371,500 

 
744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 

општина 751,000 0.1% 371,500 

 
744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 

нивоа градова 
 

0.0% 
 

745000 
 

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 700,000 0.1% 1,838,513 

 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 700,000 0.1% 1,756,238 

 
745143 Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа 

у корист нивоа градова 
 

0.0% 82,275 

770000  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 500,000 0.1% 0 
 772111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 400,000 0.1% 0 
 

772113 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне 
године 100,000 0.0% 0 

790000  ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 0.0% 0 
 791110 Приходи из буџета  0.0%  
 

7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ 329,545,937 56.8% 429,735,058 

 3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 579,937,418 100.0% 680,126,539 
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II Укупно извршени расходи и издаци по корисницима за период 01.01.2021-31.12.2021. године: 
 

Ра
зд

ео
 

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ  
 
 

Укупна јавна 
средства 

 
 
 

Извршено из 
средстава буџета 

 
 
 

Извршено из 
осталих 
извора 

 
 

Укупно 
извршено за 

период јануар- 
децембар 

 
Гл

ав
а 

 
П

ро
гр

ам
ск

а 
К

ла
си

ф
. 

Ф
ун

кц
ио

на
лн

а 

П
оз

иц
иј

а 

 
Е

ко
но

м
. К

ла
си

ф
. 

И
зв

ор
 

ф
ин

ан
си

ра
њ

а 

 
 
 

Опис 

Извори финансирања расхода и 
издатака 

 
 

Средства из 
буџета (01) 

Средства из 
осталих 
извора 

финансирања 
буџетских 
корисника 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 = ( 8 + 9 ) 8.00 9.00 10 = ( 8 + 9 ) 
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

  
2101 

    ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

 
2101-0001 

    Програмска активност: Функционисање 
Скупштине 

    

      Функција: Извршни и законодавни органи     

   1 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,110,000 3,110,000 3,073,355.84 3,073,356 
   2 412  Социјални доприноси на терет послодавца 528,000 528,000 511,714.16  

   3 414  Социјална давања запосленима 200,000 200,000   

   4 415  Накнада трошкова за запослене 161,000 161,000 96,690.85 96,691 
   5 422  Трошкови путовања 40,000 40,000   

   6 423  Услуге по уговору 5,000,000 5,000,000 3,474,057.85 3,474,058 
   7 426  Материјал 50,000 50,000 36,135.00 36,135 
   8 481  Дотације невладиним организацијама 120,000 120,000 79,404.00 79,404 
   9 512  Опрема 120,000 120,000   

      Извори финансирања за Програмску       

      активност 2101-0001:     

  111   01 Приходи из буџета 9,329,000 9,329,000 7,271,357.70 7,271,358 
      Свега за програмску активност 2101-0001: 9,329,000 0 9,329,000 7,271,357.70 0.00 7,271,358 
      ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ       

      ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

 
2101-0001 

    Програмска активност: Функционисање 
Скупштине 

      

      Функција: Извршни и законодавни органи       

   10 416  Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000  1,000    

   11 421  Стални трошкови 100,000  100,000    
   12 422  Трошкови путовања 1,000  1,000    

   13 423  Услуге по уговору 5,000,000  5,000,000 2,402,340.88  2,402,341 
   14 426  Материјал 100,000  100,000 54,660.00  54,660 
      Извори финансирања за Програмску       

      активност 2101-0001:       

  111   01 Приходи из буџета 5,202,000  5,202,000 2,457,000.88  2,457,001 
      Свега за програмску активност 2101-0001: 5,202,000 0 5,202,000 2,457,000.88 0.00 2,457,001 
      Извори финансирања за Програм 16:       

     01 Приходи из буџета 5,202,000 5,202,000 2,457,000.88 2,457,001 
      Свега за Програм 16: 14,531,000 0 14,531,000 9,728,358.58 0.00 9,728,359 
      Извори финансирања за Раздео 1:       

     01 Приходи из буџета 14,531,000 14,531,000 9,728,358.58 9,728,359 
      Свега за Раздео 1: 14,531,000 0 14,531,000 9,728,358.58 0.00 9,728,359 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

  
2101 

    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

 2101-0002     Функционисање извршних органа     

      Функција: Извршни и законодавни органи     

   15 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,300,000 5,300,000 4,261,701.34 4,261,701 
   16 412  Социјални доприноси на терет послодавца 973,000 973,000 709,573.36 709,573 
   16/1 413   30,000    

   17 414  Социјална давања запосленима 300,000 300,000   

   18 415  Накнада трошкова за запослене 300,000 300,000 149,735.87 149,736 
   19 422  Трошкови путовања 40,000 40,000   

   20 423  Услуге по уговору 1,190,000 1,190,000 625,730.00 625,730 
   21 424  Специјализоване услуге 40,000 40,000   

   22 426  Материјал 100,000 100,000   

   23 472  Накнада за социјалну заштиту из буџета 270,000 270,000 30,000.00 30,000 
   24 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 20,000   

      Извори финансирања за Програмску       

      активност 2101-0002:     

     01 Приходи из буџета 8,563,000 8,563,000 5,776,740.57 5,776,741 
  111    Свега за програмску активност 2101-0002: 8,563,000 0 8,563,000 5,776,740.57 0.00 5,776,741 
      Извори финансирања за Програм 16:       

     01 Приходи из буџета 8,563,000 8,563,000 5,776,740.57 5,776,741 
      Свега за Програм 16: 8,563,000 0 8,563,000 5,776,740.57 0.00 5,776,741 
      Извори финансирања за Раздео 2:       

     01 Приходи из буџета 8,563,000 8,563,000 5,776,740.57 5,776,741 
      Свега за Раздео 2: 8,563,000 0 8,563,000 5,776,740.57 0.00 5,776,741 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

  
2101 

    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

   25 423  Услуге по уговору 1,000,000 1,000,000 348,379.31 348,379 
      Извори финансирања за Програмску     

      активност 2101-0002:     

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

  111    Свега за програмску активност 2101-0002: 1,000,000 0 1,000,000 348,379.31 0.00 348,379 
      Извори финансирања за Програм 16:       

     01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000 348,379.31 348,379 
      Свега за Програм 16: 1,000,000 0 1,000,000 348,379.31 0.00 348,379 
      Извори финансирања за Раздео 3:       

     01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000 348,379.31 348,379 
      Свега за Раздео 3: 1,000,000 0 1,000,000 348,379.31 0.00 348,379 

4 ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

      

  0602     ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ       
      ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ     

 0602-0004     Програмска активност: Општинско     

      правобранилаштво     

      Функција: Судови     

   26 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,172,000 1,172,000 1,150,158.00 1,150,158 
   27 412  Социјални доприноси на терет послодавца 306,000 306,000 191,501.29 191,501 
   28 413  Накнада у натури 90,000 90,000 77,400.00 77,400 
   29 414  Социјална давања запосленима 70,000 70,000   

   30 415  Накнада трошкова за запослене 1,000 1,000   

   31 421  Стални трошкови 10,000 10,000   

   32 422  Трошкови путовања 150,000 150,000 850.00 850 
   33 423  Услуге по уговору 309,000 309,000   
   34 426  Материјал 170,000 170,000   

   35 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000 5,000   
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о 
БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ     

 

 а на
  

 си
ф
. 

 њ
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 Извори финансирања расхода и   

   Укупно 
   36 483  Новчане казне и пенали по решењу судова; 5,000  5,000  

      Извори финансирања за Програмску       

      активност 0602-0004:     

     01 Приходи из буџета 2,288,000 2,288,000 1,419,909.29 1,419,909 
  330    Свега за програмску активност 0602-0004: 2,288,000 0 2,288,000 1,419,909.29 0.00 1,419,909 
      Извори финансирања за Програм 15:       

     01 Приходи из буџета 2,288,000 2,288,000 1,419,909.29 1,419,909 
      Свега за Програм 15: 2,288,000 0 2,288,000 1,419,909.29 0.00 1,419,909 
      Извори финансирања за Раздео 4:       

     01 Приходи из буџета 2,288,000 2,288,000 1,419,909.29 1,419,909 
      Свега за Раздео 4: 2,288,000 0 2,288,000 1,419,909.29 0.00 1,419,909 
             

5 ОПШТИНСКА УПРАВА       

  
1101 

    ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

      

 
1101-0001 

    Програмска активност: Просторно и 
урбанистичко планирање 

  

      Функција: Развој заједнице   

   37 424  Специјализоване услуге 2,200,000 2,200,000 
      Извори финансирања за Програмску       
      актнвност 1101-0001:   

     13 Приходи из буџета 2,200,000 2,200,000 
  620    Свега за програмску активност 1101-0001: 2,200,000 0 2,200,000  0.00  
  

1101-0003 
     

Управљање грађевинским земљиштем 
      

      Функција: Развој заједнице    

   37/1 423  Услуге по уговору 60,000 60,000 23,105.35 
   37/2 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 240,000 240,000  
   38 511  Зграде и грађевински објекти 4,500,000 4,500,000  
   38/1 541  Земљиште 7,400,000 7,400,000 5,313,120.00 
      Извори финансирања за Програмску       
      активност 1101-0003:     

     01 Приходи из буџета     

     13 Нераспоређени приход из ранијих година 12,200,000 0 12,200,000 0.00 
  620    Свега за програмску активност 1101-0003: 12,200,000 0 12,200,000 5,336,225.35 0.00 5,336,225 
 1101-0004     Стамбена подршка       
      Функција: Развој заједнице   

   39 423  Услуге по уговору 200,000 200,000 
   39/1 424  Специјализоване услуге 850,000 850,000 
   40 425  Текуће поправке и одржавање 900,000 900,000 
   41 511  Зграде и грађевински објекти 100,000 100,000 
      Извори финансирања за Пројекат 1101-0004:       
     01 Приходи из буџета 1,150,000 1,150,000 
     13 Нераспоређени приход из ранијих година 900,000 900,000 
  620    Свега за програмску активност 1101-0004: 2,050,000 0 2,050,000  0.00  
 

1101-0006 
    Означавање назива улица, тргова и зграда 

кућним бројевима 
      

      Функција: Развој заједнице    

   41/1 512  Машине и опрема 4,500,000 754,500 5,254,500 
      Извори финансирања за активност 1101-0006:    

     01 Приходи из буџета 4,000,000   

      Свега за програмску активност 1101-0004: 4,000,000 0 4,000,000  0.00  
     01 Приходи из буџета 5,150,000  5,150,000    
     13 Нераспоређени приход из ранијих година 15,300,000 0 15,300,000 0.00 
  620    Свега за Програм 1: 20,450,000 0 20,450,000 5,336,225.35 0.00 5,336,225 
  

1102 
     

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
      

 
1102-0001 

    Програмска активност: 
Управљање/одржавање јавним осветљењем 

    

      Функција: Улична расвета     

   42 423  Услуге по уговору 50,000 50,000   

   43 425  Текуће поправке и одржавање 4,000,000 4,000,000 3,971,479.80 3,971,480 
      Извори финансирања за Програмску       

      активност 1102-0001:     

     01 Приходи из буџета 4,050,000 4,050,000 3,971,479.80 3,971,480 
  640    Свега за програмску активност 1102-0001: 4,050,000 0 4,050,000 3,971,479.80 0.00 3,971,480 

 
1102-0002 

    Програмска активност: Одржавање зелених 
јавних површина 

      

      Функција: Заштита животне средине     

      некласификоване на другом месту     

   44 423  Услуге по уговору 800,000 800,000 797,420.80 797,421 
   44/1 513  Oстале некретнине и опрема 5,000,000 5,000,000 4,931,058.50  

      Извори финансирања за Програмску       

      активност 1102-0002:     

     01 Приходи из буџета 800,000 800,000 797,420.80 797,421 
  560    Свега за програмску активност 1102-0002: 5,800,000 0 5,800,000 5,728,479.30 0.00 5,728,479 
  

1102-0003 

    
Програмска активност: Одржавање чистоће 
на површинама јавне намене 

      

      Функција: Управљање отпадом     

   45 423  Услуге по уговору 500,000 500,000 493,372.00 493,372 
      Извори финансирања за Програмску       

      активност 1102-0003:     

     01 Приходи из буџета 500,000 500,000 493,372.00 493,372 
  510    Свега за програмску активност 1102-0003: 500,000 0 500,000 493,372.00 0.00 493,372 
  

1102-0004 
     

Програмска активност: Зоохигијена 
      

      Функција: Заштита животне средине    

      некласификоване на другом месту    

   46 423  Услуге по уговору 600,000 600,000  
   47 424  Специјализоване услуге 3,800,000 3,800,000 1,508,920.00 
   47/1 425  Текуће поправке и одржавање објеката 1,000,000 1,000,000  

   
48 485 

 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 600,000 600,000 450,400.00 

   49 511  Зграде и грађевински објекти 500,000 500,000  
      Извори финансирања за Програмску       
      активност 1102-0004:   

     01 Приходи из буџета 5,800,000 5,800,000 
     

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 500,000 500,000 

  560    Свега за програмску активност 1102-0004: 6,500,000 0 6,500,000 875,160.00 0.00 875,160 
 

1102-0005 
    Програмска активност: Управљање, 

одржавање и коришћење пијаца 
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БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Функција: Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту 

 

Извори финансирања расхода и 
издатака 

 
 

Укупно 

 
 
 
 
 

1102-0006 
 
 
 
 
 
 
 
 

1102-0008 

 
 
 
 

560 
 
 
 
 
 
 
 
 

560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630 

50 423 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 423 
 
 
 
 
 
 
 

52 424 

53 451 
 

54 511 

Услуге по уговору 
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0005: 

01  Приходи из буџета 
Свега за програмску активност 1102-0005: 
Програмска активност: Одржавање гробаља 
и погребне услуге 
Функција: Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту 
Услуге по уговору 
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0006: 

01 Приходи из буџета 
Свега за програмску активност 1102-0006: 
Програмска активност: Управљање и 
снабдевање водом за пиће 
Функција: Водоснабдевање 
Специјализоване услуге 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 
Зграде и грађевински објекти 
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0008: 

01 Приходи из буџета 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

13  година 
Свега за програмску активност 1102-0008: 

150,000 
 
 

150,000 
150,000 

 
 
 
 

2,500,000 
 
 

2,500,000 
2,500,000 

 
 
 

100,000 

700,000 
 

19,560,000 
 
 

860,000 

19,500,000 

20,360,000 

150,000 
 
 

150,000 
0 150,000 

 
 
 
 

2,500,000 
 
 

2,500,000 
0 2,500,000 

 
 
 

100,000 

700,000 
 

19,560,000 
 
 

860,000 

0 19,500,000 

0 20,360,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

807,796.00 
 
 

807,796.00 
807,796.00 

 
 
 
 
 

690,840.00 
 

8,328,229.61 
 
 

749,928.61 

8,269,141.00 

9,019,069.61 

 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

807,796 
 
 

807,796 
807,796 

 
 
 
 
 

690,840 
 

8,328,230 
 
 

749,929 

8,269,141 

9,019,070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1501 
 

1501-0002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0101 
 

0101-0001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0101-0002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0101-П1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

411       55       454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56       423 
57       424 

58       425 
59       426 
60       511 

 
 
 

421 
 
 
 

61       451 

62       514 
 
 
 

421 
 
 
 

63 423 
 
 
 

421 

 
Извори финансирања за Програм 2: 

01 Приходи из буџета 
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 
Свега за Програм 2: 

 
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 
Програмска активност: Мере активне 
политике запошљавања 
Функција: Општи економски и комерцијални 
послови 
Субвенције приватним предузећима 
Извори финансирања за Програмску 
активност 1501-0002: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Програмску активност 1501-0002: 
Извори финансирања за Програм 3: 

01 Приходи из буџета 
06 Донације од међународних организација 

Свега за Програм 3: 
 

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
Програмска активност: Подршка за 
спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници 
Функција: Пољопривреда 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 

Текуће поправке и одржавање објеката 
Материјал 
Зграде и грађевински објекти 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0001: 

01  Приходи из буџета 
Свега за Програмску активност 0101-0001: 
Програмска активност: Мере подршке 
руралном развоју 
Функција: Пољопривреда 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 
Култивисана имовина 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0002: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Програмску активност 0101-0002: 
Пројекат: Едукација пољопривредника 
Функција: Пољопривреда 

Услуге по уговору 
Машине и опрема 
Извори финансирања за Пројекат 0101-П1: 

01 Приходи из буџета 
Свега за пројекат 0101-П1: 

 
 
 

19,660,000 
 

20,000,000 
 

39,660,000 
 
 
 
 
 
 
 

24,998,875 
 
 

24,998,875 
24,998,875 

 
24,998,875 

 
24,998,875 

 
 
 
 
 
 
 

1,100,000 
3,500,000 

50,000 
700,000 

11,400,000 
 
 

16,750,000 
16,750,000 

 
 
 

5,107,500 

4,600,000 
 
 

9,707,500 

9,707,500 
 
 
 

450,000 
 
 

450,000 
450,000 

 
 
 

19,660,000 
 

0 20,000,000 
 

0 39,660,000 
 
 
 
 
 
 
 

24,998,875 
 
 

24,998,875 
0 24,998,875 

 
24,998,875 

0 
0 24,998,875 

 
 
 
 
 
 
 

1,100,000 
3,500,000 

50,000 
700,000 

11,400,000 
 
 

16,750,000 
0 16,750,000 

 
 
 

5,107,500 

4,600,000 
 
 

9,707,500 
0 9,707,500 

 
 
 

450,000 
 
 

450,000 
0 450,000 

 
 
 

6,819,997.21 
 

8,269,141.00 
 

15,089,138.21 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000.00 
 
 

10,000,000.00 
10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

983,604.14 
3,487,681.21 

 
 

672,000.00 
9,631,681.67 

 
 

14,774,967.02 
14,774,967.02 

 
 
 

2,741,995.00 
 
 
 

2,741,995.00 

2,741,995.00 
 
 
 

81,733.60 
 
 

81,733.60 
81,733.60 

 
 
 
 
 

0.00 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 

6,819,997 
 

8,269,141 
 

15,089,138 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 
 
 

10,000,000 
10,000,000 

 
10,000,000 

 
10,000,000 

 
 
 
 
 
 
 

983,604 
3,487,681 

 
 

672,000 
9,631,682 

 
 

14,774,967 
14,774,967 

 
 
 

2,741,995 
 
 
 

2,741,995 

2,741,995 
 
 
 

81,734 
 
 

81,734 
81,734 

 
0101-П2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

421 

 
 
 

64 423 

 
Пројекат:Уређење земљишта у КО Топоница 
Функција: Пољопривреда 
Услуге по уговору 
Извори финансирања за Пројекат 0101-П2: 

01 Приходи из буџета 
Пренета неутрошена средства из претходних 

15  година 

Свега за пројекат 0101-П2: 

Извори финансирања за Програм 5: 

01 Приходи из буџета 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

15 Пренета неутрошена средства из претходних 
година 
Свега за Програм 5: 
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
 
 

1,834,003 
 

200,000 
 

1,634,003 
 

1,834,003 
 
 

21,107,500 
 

16,400,000 
 

1,634,003 

39,141,503 

 
 
 

1,834,003 
 

200,000 
 

0 
 

0 1,834,003 
 
 
 
 
 
 

0 

0 39,141,503 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,124,097.21 

 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 

0.00 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,124,097 

о а на
 

си
ф

. 

њ
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БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Функција: Заштита животне средине: 
исттаживање и развој 

 

Извори финансирања расхода и 
издатака 

 
 

Укупно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0401-0002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0401-0004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0401-0005 

 
 
 
 
 
 
 
 

550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

510 

65       423 
66       425 
67       511 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68       424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68/1     424 

69       511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 423 

71 451 

72       511 

Услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање 
Зграде и грађевински објекти 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0001: 

01 Приходи из буџета 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

13  година 

Свега за Програмску активност 0401-0001: 

Програмска активност:Праћење квалитета 
елемената животне средине 
Функција: Заштита животне средине: 
исттаживање и развој 
Специјализоване услуге 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0002: 

01 Приходи из буџета 

Свега за Програмску активност 0401-0002: 
Програмска активност: Управљање опадним 
водама 
Функција: Управљање отпадним водама 

Специјализоване услуге 

Зграде и грађевински објекти 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0004: 

01 Приходи из буџета 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

13  година 
Свега за Програмску активност 0401-0004: 
Програмска активност: Управљање 
комуналним отпадом 
Функција: Управљање комуналним отпадом 
Услуге по уговору 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 
Зграде и грађевински објекти 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0005: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Програмску активност 0401-0005: 
Извори финансирања за Програм 6: 

01 Приходи из буџета 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

13  година 

Свега за Програм 6: 

50,000 
1,000,000 
5,600,000 

 
 

50,000 

6,600,000 
 

6,650,000 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 

600,000 

600,000 
 
 
 
 

200,000 

1,360,000 
 
 
 

4,900,000 

1,560,000 
 
 
 

2,100,000 

100,000 

4,550,000 
 
 

6,750,000 
6,750,000 

 
2,900,000 

 
17,100,000 

 
20,000,000 

50,000 
1,000,000 
5,600,000 

 
 

50,000 

6,600,000 
 

0 6,650,000 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 

600,000 

0 600,000 
 
 
 
 

200,000 

1,360,000 
 
 
 

4,900,000 

0 1,560,000 
 
 
 

2,100,000 

100,000 

4,550,000 
 
 

6,750,000 
0 6,750,000 

 
2,900,000 

 
 
 

0 20,000,000 

 
 

1,946.87 
 
 
 
 
 
 

1,946.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,193,679.00 

9,570.00 

4,445,640.40 
 
 

5,648,889.40 
5,648,889.40 

 
5,648,889.40 

 
 
 

5,648,889.40 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 

1,947 
 
 
 
 
 
 

1,947 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,193,679 

9,570 

4,445,640 
 
 

5,648,889 
5,648,889 

 
5,648,889 

 
 
 

5,648,889 
 
 

0701 
 

0701-0002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0701-0004 
 
 
 
 
 
 
 
 

5001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0701-0005 

 
 
 
 
 
 

451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

451 

 
 
 
 
 
 
 

73       424 
74       425 
75       511 
76       512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 423 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 511 
79 512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79/1     423 
79/2     424 
79/3     425 
79/4     426 

80 511 
80/1     512 

 
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
Програмска активност: Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре 
Функција: Друмски саобраћај 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Зграде и грађевински објекти 
Машине и опрема 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0701-0002: 

01  Приходи из буџета 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

13  година 
Свега за пројектну активност 0701-0002: 
Програмска активност:Јавни градски и 
приградски превоз 
Функција:Друмски саобраћај 
Услуге по уговору 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0701-0004: 

01  Приходи из буџета 
Свега за пројектну активност 0701-0004: 
Пројекат: Одржавање улица у насељима 
општине 
Функција: Друмски саобраћај 
Зграде и грађевински објекти 
Остале некретнине и опрема 
Извори финансирања за Пројекат 0701-П1: 

01 Приходи из буџета 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

15 Пренета неутрошена средства из претходних 
година 
Свега за пројекат 5001: 
Пројектна активност: Унапређење 
безбедноси саобраћаја 
Функција: Друмски саобраћај 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 

Зграде и грађевински објекти 
Опрема 

Извори финансирања за активност 0701-0005: 

01 Приходи из буџета 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

13  година 
Свега за пројекат 0701-П2: 

 
 
 
 
 
 
 

700,000 
16,000,000 

100,000 
15,000,000 

 
 

13,800,000 

1,920,000 

31,800,000 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
500,000 

 
 
 

69,000,000 
1,000 

 
1,000 

66,800,000 
 

754,206 
 

67,555,206 
 
 
 

1,000,000 
580,000 

3,540,000 
500,000 

4,100,000 
2,900,000 

 
 

3,806,462 

8,813,538 

12,620,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

754,206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

 
 
 
 
 
 
 

700,000 
16,000,000 

100,000 
15,000,000 

 
 
 

1,920,000 

31,800,000 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
500,000 

 
 
 

69,754,206 
 
 

1,000 

67,555,206 
 
 
 

67,555,206 
 
 
 

1,000,000 
580,000 

3,540,000 
500,000 

4,100,000 
2,900,000 

 
 

3,806,462 

8,813,538 

12,620,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

11,768,841.20 
 
 
 
 

2,880,542.52 
 
 

11,768,841.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,679,503.11 
 
 
 

31,679,503.11 
 
 
 

31,679,503.11 
 
 
 
 

416,600.00 
 

275,400.00 
 
 

1,110,000.00 
 
 
 

1,802,000.00 

1,802,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

754,206.00 
 
 
 

754,206.00 
 
 
 

754,206.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

11,768,841 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,768,841 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,433,709 
 
 
 

32,433,709 
 
 
 

32,433,709 
 
 
 
 
 

1,335,576 
275,400 

 
 

1,110,000 
 
 
 

1,802,000 

1,802,000 

о а на
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01 

13 
 

15 

 
2001 

 
5003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 
 

2002-0001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

912 

 
 
 
 
 

81 511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 423 
83 463 
84       472 

 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

Пројекат:Изградња новог вртића 

Функција: Предшколско образовање 

Зграде и грађевински објекти 

Извори финансирања за Пројекат 5003: 

01 Приходи из буџета 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 
Свега за пројекат 2001-П1: 

Извори финансирања за Програм 8: 
01 Приходи из буџета 

07 Трансфери од других нивоа власти 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 
Свега за Програм 8: 
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 
Програмска активност: Функционисање 
основних школа 
Услуге по уговору 
Трансфери осталим нивоима власти 
Накнада за социјалну заштиту из буџета 
Извори финансирања за Програмску 
активност 2002-0001: 

01 Приходи из буџета 

Свега за програмску активност 2002-0001: 

 
 
 
 
 

25,823,549 
 
 

2,826,024 

22,997,525 

25,823,549 
 

2,826,024 
 
 

22,997,525 

25,823,549 
 
 
 
 

20,000 
49,241,890 

190,000 
 
 

49,451,890 
49,451,890 

 
 
 
 
 

25,823,549 
 
 

2,826,024 

22,997,525 

25,823,549 
 

2,826,024 

0 

22,997,525 

25,823,549 
 
 
 
 

20,000 
49,241,890 

190,000 
 
 

49,451,890 
0 49,451,890 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,782,752.85 
120,747.33 

 
 

31,903,500.18 
31,903,500.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,782,753 
120,747 

 
 

31,903,500 
31,903,500 

 
 
 
 
 

0901 
 

0901-0001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901-0002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901-0003 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901-0005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901-0006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

060 
 
 
 
 
 
 
 
 

090 
 
 
 
 
 
 
 
 

090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 463 
86 472 
87 481 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 463 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89       472 
 
 
 
 
 
 
 

90       481 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 472 
91/1     481 

 
Извори финансирања за Програм 9: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Програм 9: 

 
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА 
Програмска активност: Једнократне помоћи 
и други облици помоћи 
Функција: Социјална помоћ некласификована 
на другом месту 
Трансфери осталим нивоима власти 
Накнада за социјалну заштиту из буџета 
Дотације невладиним организацијама 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0001: 

01 Приходи из буџета 

Свега за програмску активност 0901-0001: 
Програмска активност: Прихватилишта, 
прихватне станице и друге врсте смештаја 
Функција: Социјална помоћ некласификована 
на другом месту 

Трансфери осталим нивоима власти 

Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0002: 

01 Приходи из буџета 

Свега за програмску активност 0901-0002: 

Програмска активност: Дневне услуге у 
заједници 
Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту 
Накнада за социјалну заштиту из буџета 

01 Приходи из буџета 

Свега за Програмску активност 0901-0003: 
Програмска активност: Подршка 
реализацији програма Црвеног крста 
Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту 
Дотације невладиним организацијама 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0005: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Програмску активност 0901-0005: 

 
Програмска активност: Подршка деци и 
породицама са децом 
Функција: Породица и деца 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
Дотације невладиним организацијама 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0006: 

01 Приходи из буџета 
Свега за програмску активност 0901-0006: 
Извори финансирања за Програм 11: 

01 Приходи из буџета 

Свега за Програм 11: 

 
 

49,451,890 
49,451,890 

 
 
 
 
 
 
 

7,120,000 
1,273,723 

300,000 
 
 

8,693,723 

8,693,723 
 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 

500,000 
 
 
 
 
 

800,000 

800,000 

800,000 
 
 
 
 

580,000 
 
 

580,000 
580,000 

 
 
 
 

21,875,000 
80,000 

 
 

21,875,000 
21,955,000 

 
32,448,723 

32,448,723 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

957,204 
 
 

957,204 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

49,451,890 
49,451,890 

 
 
 
 
 
 
 

7,120,000 
1,273,723 

300,000 
 
 

8,693,723 

8,693,723 
 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 

500,000 
 
 
 
 
 

1,757,204 

800,000 

1,757,204 
 
 
 
 

580,000 
 
 

580,000 
580,000 

 
 
 
 

21,875,000 
80,000 

 
 

21,875,000 
21,955,000 

 
32,448,723 

32,448,723 

 
 

31,903,500.18 
31,903,500.18 

 
 
 
 
 
 
 

5,957,437.66 
 

240,000.00 
 
 

6,197,437.66 

6,197,437.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

483,300.00 
 
 

483,300.00 
483,300.00 

 
 
 
 

8,868,473.90 
68,748.00 

 
 

8,868,473.90 
8,937,221.90 

 
15,617,959.56 

15,617,959.56 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 

31,903,500 
31,903,500 

 
 
 
 
 
 
 

5,957,438 
 

240,000 
 
 

6,197,438 

6,197,438 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

483,300 
 
 

483,300 
483,300 

 
 
 
 

8,868,474 
 
 
 

8,868,474 
8,937,222 

 
15,617,960 

15,617,960 
 

1801 

1801-0001 

 
 
 
 
 

92       464 

 
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Програмска активност: Функционисање 
установа примарне здравствене заштите 
Функција: Услуге јавног здравства 
Дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање 
Извори финансирања за Програмску 
активност 1801-0001: 

 
 
 
 
 

8,031,209 

 
 
 
 
 

8,031,209 

 
 
 
 
 

5,249,654.54 

 
 
 
 
 

5,249,655 

о а на
 

си
ф

. 

њ
а 

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Извори финансирања за Програм 7: 
Приходи из буџета 

 

Извори финансир 
издат 

 
18,107,462 

 

ања расхода и 
ака 

 
 
 
 
 

18,107,462 

   
 

Укупно 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 78,533,538 0 78,533,538 9,657,738.00 0.00 9,657,738 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 754,206 

     

Свега за Програм 7: 97,395,206 0 97,395,206 9,657,738.00 754,206.00 10,411,944 
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО       
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Извори финансирања расхода и 
издатака 

    
 

Укупно 
 740  

 
с  Свега за Програмску активност 1801-0001: 8,031,209 0 8,031,209 5,249,654.54 0.00 5,249,655 

1801-0002     Програмска активност: Мртвозорство 
Функција: Услуге јавног здравства 

      

  93 424  Специјализоване услуге 100,000  100,000    

     Извори финансирања за Програмску       

     
01 

активност 1801-0002: 
Приходи из буџета 

 
100,000 

  
100,000 

   

 740    Свега за Програмску активност 1801-0002: 100,000 0 100,000  0.00  

5004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1201 
 

1201-0002 

 
 
 
 

740 

 
 
 

94 511 

Пројекат:Инвестиционо одржавање 
амбуланте у Топоници 
Функција:Услуге јавног здравља 
Зграде и грађевински објекти 
Свега за пројекат 5004: 

13 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 
Извори финансирања за Програм 12: 

01 Приходи из буџета 

13 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 
Свега за Програм 12: 

 
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 
Програмска активност: Јачање културне 

 
 
 

120,000 
 

120,000 
 

3,100,000 

3,591,209 

8,131,209 

 
 
 

120,000 
 

120,000 
 

3,100,000 

3,591,209 

0 8,131,209 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,249,654.54 
 
 

5,249,654.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,249,655 
 
 

5,249,655 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1201-4003 
 
 
 
 
 
 
 

1201-5005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1301 
 

1301-0001 
 
 
 
 
 
 
 
 

1301-0002 
 
 
 
 
 
 
 

1301-0005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4004 

о 

  
95 

 
423 

 продукције и уметничког стваралаштва 
Услуге по уговору 

 
1,400,000 

  
1,400,000 

 
241,148.93 

  
241,149 

96 426  Материјал 10,000  10,000 1,600.00  1,600 
97 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 110,000  110,000 90,000.00  90,000 
98 481  Дотације невладиним организацијама 2,600,000  2,600,000 2,175,000.00  2,175,000 

     Извори финансирања за Програмску       

     
01 

активност 1201-0003: 
Приходи из буџета 

 
4,120,000 

  
4,120,000 

 
2,507,748.93 

  
2,507,749 

 820    Свега за Програмску активност 1201-0003: 4,120,000 0 4,120,000 2,507,748.93 0.00 2,507,749 
      

Програмска активност: Остваривање и 
      

1201-0004     унапређивање јавног интереса у области       

     јавног информисања 
Функција: Услуге емитовања и штампања 

      

  99 423  Услуге по уговору 700,000  700,000 533,620.36  533,620 
  99/1 454  Субвенције приватним предузећиме 1,000,000   1,000,000.00   

     Извори финансирања за Програмску       

     активност 1201-0004:       

    01 Приходи из буџета 1,700,000  1,700,000 1,533,620.36  1,533,620 
 830    Свега за Програмску активност 1201-0004: 1,700,000 0 1,700,000 1,533,620.36 0.00 1,533,620 
  Пројекат: Текући радови на објектима 

културе по Програму 
Функција: Услуге културе 

 

 100 425  Текуће поправке и одржавање 4,333,656  4,333,656 2,424,795.48  2,424,795 
    Извори финансирања за Пројекат 4003:       

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих  4,333,656   4,333,656    
   година       

820   Свега за Пројекат 4003: 4,333,656 0 4,333,656 2,424,795.48 0.00 2,424,795 
   Пројекат: Инвестициони радови на       

   објектима културе по Програму       

   Функција: Услуге културе       

 101 511 Зграде и грађевински објекти 4,500,000  4,500,000 253,272.69  253,273 
 102 512 Машине и опрема 501,000  501,000 363,400.00  363,400 
   

13 
Извори финансирања за Пројекат 5005: 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих  

4,501,000 
 

0 
 

4,501,000 
  

0.00 
 

  година       

820  Свега за Пројекат 5005: 5,001,000 0 5,001,000 616,672.69 0.00 616,673 
  Извори финансирања за Програм 13:       

 01 Приходи из буџета 5,820,000  5,820,000 2,021,201.09  2,021,201 
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих  8,834,656  0  8,834,656   0.00  
    година       

    Свега за Програм 13: 14,654,656 0 14,654,656 2,021,201.09 0.00 2,021,201 
     

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
      

    ОМЛАДИНЕ       

    Програмска активност: Подршка локалним       

    спортским организацијама, удружењима и       

    савезима       

    Функција: Услуге рекреације и спорта       

 103 481  Дотације невладиним организацијама 6,300,000  6,300,000 5,424,697.20  5,424,697 
    Извори финансирања за Програмску       

    активност 1301-0001:       

   01 Приходи из буџета 6,300,000  6,300,000 5,424,697.20  5,424,697 

810    Свега за Програмску активност 1301-0001: 6,300,000 0 6,300,000 5,424,697.20 0.00 5,424,697 
    Програмска активност: Подршка       

    предшколском и школском спорту       

    Функција: Услуге рекреације и спорта       

 104 426  Материјал 100,000  100,000 12,226.40  12,226 
    Извори финансирања за Програмску       

    активност 1301-0002:       

   01 Приходи из буџета 100,000  100,000 12,226.40  12,226 
810    Свега за Програмску активност 1301-0002: 100,000 0 100,000 12,226.40 0.00 12,226 

    Програмска активност: Спровођење       

    омладинске политике       

    Функција: Услуге рекреације и спорта       

 105 423  Услуге по уговору 710,000  710,000 637,793.96  637,794 
 106 426  Материјал 40,000  40,000    

  481  Дотације невладиним организацијама       
    Извори финансирања за Програмску       

    активност 1301-0005:       
   01 Приходи из буџета 750,000  750,000 637,793.96  637,794 

810    Свега за Програмску активност 1301-0005: 750,000 0 750,000 637,793.96 0.00 637,794 
    Пројекат: Текуће одржавање објеката спорта       
    по Програму       

    Функција: Услуге рекреације и спорта       

 107 425  Текуће поправке и одржавање 3,350,000  3,350,000 1,314,500.00  1,314,500 

13 

810 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 
Свега за Пројекат 4004: 

3,350,000 

3,350,000 

 
 

0 

3,350,000 

3,350,000 

1,314,500.00 

1,314,500.00 

 
 

0.00 

1,314,500 

1,314,500 
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4005 Пројекат: Меморијални турнир "Генерал 
Љубиша Величковић" 
Функција: Услуге рекреације и спорта 

 

Извори финансирања расхода и 
издатака 

 
 

Укупно 

 
 
 
 

5006 

 
 
 

810 

108   423 
 
 
 
 
 
 

109      511 

Услуге по уговору 
Извори финансирања за Пројекат 1301-П2: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Пројекат 4005: 
Пројекат:Инвестициони радови на 
објектима спорта по Програму 
Функција: Услуге рекреације и спорта 
Зграде и грађевински објекти 
Извори финансирања за Пројекат 5006: 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 
Извори финансирања за Програм 14: 

01 Приходи из буџета 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

13  година 
Свега за Програм 14: 

240,000 
 

240,000 
240,000 

 
 
 

10,250,000 
 

10,250,000 
 

7,390,000 

3,350,000 

10,740,000 

240,000 
 

240,000 
0 240,000 

 
 
 

10,250,000 
 

10,250,000 
 

7,390,000 

3,350,000 

0 10,740,000 

153,000.00 
 

153,000.00 
153,000.00 

 
 
 

8,928,211.62 
 

615,094.21 
 

6,227,717.56 

1,314,500.00 

7,542,217.56 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

153,000 
 

153,000 
153,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,227,718 

1,314,500 

7,542,218 
 

0602 

0602-0001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0602-0007 
 
 
 
 
 
 
 
 

0602-0009 
 
 
 
 
 
 
 

0602-0010 
 
 
 
 
 
 
 

0602-0014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4006 
 
 
 
 
 
 
 
 

5007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 
 
 
 
 
 
 
 
 

090 
 
 
 
 
 
 
 

112 
 
 
 
 
 
 
 

112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 
 
 
 
 
 
 

160 

 
 
 
 
 

110      411 
111      412 
112      413 
113      414 
114      415 

115      416 

116      421 
117      422 
118      423 
119      424 
120      425 
121      426 
122      463 
123      465 
124      481 
125      482 
126      483 

127      484 
 

128      485 

129      511 
130      512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

131      481 
 
 
 
 
 
 
 

132      499 
 
 
 
 
 
 
 

133      499 
 
 
 
 
 
 
 

134      423 
135      425 
136      426 

136/1   472 
137      512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

138      425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139      511 

 
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
Програмска активност: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 
Функција: Опште јавне услуге 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Накнаде у натури 
Социјална давања запосленима 
Накнаде трошкова за запослене 

Награде запосленима и остали посебни расходи 

Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Трансфери од других нивоа власти 
Остале донације, дотације и трансфери 
Дотације невладиним организацијама 
Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
Новчане казне и пенали по решењу судова 
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода 
Накнаде штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 
Зграде и грађевински објекти 
Машине и опрема 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001: 

01 Приходи из буџета 

Свега за Програмску активност 0602-0001: 
Програмска активност: Функционисање 
националних савета националних мањина 
Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту 
Дотације невладиним организацијама 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0007: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Програмску активност 0602-0007: 
Програмска активност: Текућа буџетска 
резерва 
Функција: Финансијски и фискални послови 
Средства резерве 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0009: 

01 Приходи из буџета 
Свега за програмску активност 0602-0009: 
Програмска активност: Стална буџетска 
резерва 
Функција: Финансијски и фискални послови 
Средства резерве 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0010: 

01 Приходи из буџета 
Свега за програмску активност 0602-0010: 
Програмска активност: Управљање у 
ванредним ситуацијама 
Функција: Цивилна одбрана 
Услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Oстале накнаде из буџета 
Машине и опрема 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0014: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Програмску активност 0602-0014: 

 
Пројекат: Текуће одржавање службених 
просторија јавне управе по Програму 
Функција: Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 
Текуће поправке и одржавање 
Извори финансирања за Пројекат 4006: 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 
Свега за Пројекат 4006: 
Пројекат: Инвестиционо одржавање 
службених просторија јавне управе по 
Програму 
Функција: Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 
Зграде и грађевински објекти 
Извори финансирања за Пројекат5007: 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

13  година 

 
 
 
 
 

29,200,000 
5,217,785 

400,000 
3,850,000 
1,800,000 

850,000 

12,000,000 
100,000 

13,600,000 
2,370,000 
2,200,000 
3,050,000 

600,000 
650,000 

3,600,000 
750,000 
120,000 

420,000 
 

9,000,000 

50,000 
6,130,000 

 
 

96,457,785 

95,957,785 
 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
100,000 

 
 
 

5,006,083 
 
 

5,006,083 
5,006,083 

 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
1,000,000 

 
 
 

750,000 
900,000 
999,000 

1,000 
100,000 

 
 

2,750,000 
2,750,000 

 
 
 
 
 

2,650,000 

 
2,650,000 

2,650,000 
 
 
 
 
 

1,100,000 
 

1,100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

29,200,000 
5,217,785 

400,000 
4,350,000 
1,800,000 

850,000 

12,000,000 
100,000 

13,600,000 
2,370,000 
2,200,000 
3,050,000 

600,000 
650,000 

3,600,000 
750,000 
120,000 

420,000 
 

9,000,000 

50,000 
6,130,000 

 
 

96,457,785 

96,457,785 
 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
100,000 

 
 
 

5,006,083 
 
 

5,006,083 
5,006,083 

 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
1,000,000 

 
 
 

750,000 
900,000 
999,000 

1,000 
100,000 

 
 

2,750,000 
2,750,000 

 
 
 
 
 

2,650,000 

 
2,650,000 

2,650,000 
 
 
 
 
 

1,100,000 
 

1,100,000 

 
 
 
 
 

25,725,158.87 
4,283,239.21 

176,435.00 
1,419,473.79 
1,198,079.21 

552,603.70 

8,997,127.23 
43,350.00 

7,229,342.53 
160,795.91 
461,179.92 

2,030,131.83 
373,718.12 
525,418.00 

2,343,490.55 
365,870.00 

 

19,870.50 
 

2,580,946.10 

10,690.12 
524,557.00 

 
 

58,923,893.59 

59,021,477.59 
 
 
 
 

80,000.00 
 
 

80,000.00 
80,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

571,899.23 
 

15,568.80 
 
 
 
 

587,468.03 
587,468.03 

 
 
 
 
 

2,080,476.08 

 
2,080,476.08 

2,080,476.08 
 
 
 
 
 

29,460.81 
 

14,698.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

25,725,159 
4,283,239 

176,435 
1,419,474 
1,198,079 

552,604 

8,997,127 
43,350 

7,229,343 
160,796 
461,180 

2,030,132 
373,718 
525,418 

2,343,491 
365,870 

 

19,871 
 

2,580,946 

10,690 
524,557 

 
 

58,923,894 

59,021,478 
 
 
 
 

80,000 
 
 

80,000 
80,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

571,899 
 

15,569 
 
 
 
 

587,468 
587,468 

 
 
 
 
 

2,080,476 

 
2,080,476 

2,080,476 
 
 
 
 
 
 
 

14,699 

о а на
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БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Извори финансирања за Програм 15: 

 

Извори финансирања расхода и 
издатака 

 
 

Укупно 

 
 
 
 
 

0501 
 

0501-0001 
 
 
 
 
 
 
 
 

5008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

140      423 
140/1    454 

 
 
 
 
 
 
 

141      511 
141/1   512 

01   Приходи из буџета 105,313,868 

13  Нераспоређени вишак прихода из ранијих 3,600,000 
година 
Свега за Програм 15: 108,913,868 
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ 
Програмска активност: Енергетски 
менаџмент 
Функција: Развој заједнице 
Услуге по уговору 500,000 
Текуће субвенције приватним предузећима 5,000,000 
Извори финансирања за Програмску 
активност 0501-0001: 

01   Приходи из буџета 5,500,000 

Свега за програмску активност 0501-0001: 5,500,000 

Пројекат: Реконструкција нн мреже 
Функција: Развој заједнице 
Зграде и грађевински објекти 4,900,000 
Опрема 3,000,000 
Извори финансирања за Пројекат 5008: 

01 Приходи из буџета 

 

0 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 

5,000,000 

105,313,868 

3,600,000 
 

109,413,868 
 
 
 
 
 

500,000 
10,000,000 

 
 

5,500,000 
10,500,000 

 
 
 

4,900,000 
3,000,000 

59,591,361.62 

1,039,535.71 
 

60,630,897.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,357,095.35 

 

0.00 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

59,591,362 

1,039,536 
 

60,630,897 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,357,095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1502 

1502-0001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1502-0002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1201 
 
 

1201-0001 

 
 

620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142      411 
143      412 
144      414 
145      415 
146      421 
147      422 
148      423 
149      424 
150      425 
151      426 
152      465 
153      482 

154      485 

155      511 
156      512 

 
 
 
 
 
 
 

157      421 
158      423 

159      424 
160      426 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161      411 
162      412 
163      415 
164      421 
165      422 

166      423 
167      425 
168      426 
169      465 
170      482 

170/1   483 

171      512 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
13  година 

Свега за пројекат 0501-П1: 
Извори финансирања за Програм 17: 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 
Свега за Програм 17: 

 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ 
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
Програмска активност: Управљање развојем 
туризма 
Функција: Туризам 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Социјална давања запосленима 
Накнаде трошкова запосленима 
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Специјализоване услуге 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Остале донације, дотације и трансфери 
Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 
Машине и опрема 
Опрема 
Извори финансирања за Програмску 
активност 1502-0001: 

01 Приходи из буџета 
Свега за програмску активност 1502-0001: 
Програмска активност: Промоција 
туристичке понуде 
Функција: Туризам 
Стални трошкови 

Услуге по уговору 

Специјализоване услуге 
Материјал 
Извори финансирања за Програмску 
активност 1502-0002: 

01 Приходи из буџета 

Свега за пројекат 1502-П4: 

Извори финансирања за Програм 4: 
01 Приходи из буџета 

Свега за Програм 4: 
Извори финансирања за Главу 5.1: 

01 Приходи из буџета 
Свега за Главу 5.1: 

 
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
Програмска активност: Функционисање 
локалних установа културе 
Функција: Услуге културе 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
Социјални доприноси на терет послодавца 
Накнаде трошкова за запослене 
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање 
Материјал 
Остале донације, дотације и трансфери 
Порези, обавезне таксе, каѕне и пенали 

Таксе 

Машине и опрема 
Извори финансирања за Програмску 
активност 1201-0001: 

01 Приходи из буџета 

Свега за програмску активност 1201-0001: 

7,900,000 

4,900,000 
 

7,900,000 

10,400,000 
 
 
 
 
 
 

1,022,000 
198,000 

10,000 
90,000 
30,000 

120,000 
401,000 

10,000 
24,000 
20,000 

1,000 
120,000 

1,822,000 

250,000 
80,000 

 
 

4,198,000 
4,198,000 

 
 
 

250,000 
1,016,000 

20,000 
110,000 

 
 

1,396,000 
 
 
 

5,594,000 
5,594,000 

 
5,594,000 
5,594,000 

 
 
 
 
 
 
 

2,161,000 
360,000 
100,000 
108,500 
116,000 

1,903,100 
415,000 
105,000 

17,000 
398,266 

71,929 

500,000 
 
 

6,255,795 

6,255,795 

 
 

0 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

510,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

510,000 
 
 

510,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

7,900,000 

4,900,000 
 

7,900,000 

15,400,000 
 
 
 
 
 
 

1,022,000 
198,000 

10,000 
90,000 
30,000 

120,000 
401,000 

10,000 
24,000 
20,000 

1,000 
120,000 

1,822,000 

250,000 
80,000 

 
 

4,198,000 
4,198,000 

 
 
 

250,000 
1,526,000 

 

110,000 
 
 

1,396,000 
 
 
 

5,594,000 
6,104,000 

 
5,594,000 
6,104,000 

 
 
 
 
 
 
 

2,161,000 
360,000 
100,000 
108,500 
116,000 

1,903,100 
415,000 
105,000 

17,000 
398,266 

71,929 
500,000 

 
 

6,255,795 

6,255,795 

 
 

3,357,095.35 
 
 
 

3,357,095.35 
 
 
 
 
 
 

1,010,055.42 
168,174.23 

 
46,865.50 
11,150.00 
89,226.50 

236,187.48 
 

21,090.00 
7,400.00 

 
75,452.80 

1,753,561.96 
 

61,860.00 
 
 

3,481,023.89 
3,481,023.89 

 
 
 

22,320.00 
258,943.58 

 

18,443.50 
 
 

299,707.08 
 
 
 

3,780,730.97 
3,780,730.97 

 
3,780,730.97 
3,780,730.97 

 
 
 
 
 
 
 

2,093,362.89 
348,544.95 

80,355.26 
104,015.58 
106,329.00 

1,866,670.69 
411,044.60 
103,471.66 

 
345,266.00 

71,928.11 
495,479.00 

 
 

6,026,467.74 

6,026,467.74 

 
 

0.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 

3,357,095 
 
 
 

3,357,095 
 
 
 
 
 
 

1,010,055 
168,174 

 
46,866 
11,150 
89,227 

236,187 
 

21,090 
7,400 

 
75,453 

1,753,562 
 

61,860 
 
 

3,481,024 
3,481,024 

 
 
 

22,320 
258,944 

 

18,444 
 
 

299,707 
 
 
 

3,780,731 
3,780,731 

 
3,780,731 
3,780,731 

 
 
 
 
 
 
 

2,093,363 
348,545 

80,355 
104,016 
106,329 

1,866,671 
411,045 
103,472 

 
345,266 

 
 

495,479 
 
 

6,026,468 

6,026,468 
 

4007 Пројекат: Организација ФЕДРАС-а 

172 422 Трошкови путовања 
173 423 Услуге по уговору 

173/1    424 Специјализоване услуге 
174 426 Материјал 

Извори финансирања за Пројекат 4007: 

 
 

100,000 
2,166,000 

38,000 
5,000 

 
 

50,000 
630,000 
195,000 

 
 

150,000 
2,796,000 

233,000 
5,000 

 
 

98,000.00 
2,161,098.79 

 
5,000.00 

 
 
 

249,880.00 
75,000.00 

 
 

98,000 
2,410,979 

 
5,000 

о а на
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БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ  
Извори финансирања расхода и 

издатака 

    
 

Укупно 
   

 
с 01 Приходи из буџета 2,309,000 875,000 3,184,000 2,264,098.79 324,880.00 2,588,979 

 820    Свега за пројекат 4007: 2,309,000 875,000 3,184,000 2,264,098.79 324,880.00 2,588,979 
4008     Пројекат: Припрема позоришне представе       

     Функција: Услуге културе       

  175 423  Услуге по уговору 591,000  591,000 587,583.67  587,584 
  176 426  Материјал 230,000  230,000 229,540.00  229,540 
     Извори финансирања за Пројекат 4008:       
    01 Приходи из буџета 821,000 0 821,000 817,123.67 0.00 817,124 
 820    Свега за пројекат 4008: 821,000 0 821,000 817,123.67 0.00 817,124 

4009     Пројекат: "Крени коло да кренемо"       

     Функција: Услуге културе       

  177 423  Услуге по уговору 5,000  5,000    

     Извори финансирања за Пројекат 4009:       
    01 Приходи из буџета 5,000 0 5,000  0.00  

 
4010 

820    Свега за пројекат 4009: 
Пројекат: Припрема и штампање часописа 

5,000 0 5,000  0.00  

       "Стиг"       

       Функција: Услуге културе       

    178 423  Услуге по уговору 186,400  186,400 155,936.43  155,936 
       Извори финансирања за Пројекат 4010:       

      01 Приходи из буџета 186,400 0 186,400 155,936.43 0.00 155,936 
   820    Свега за пројекат 4010: 186,400 0 186,400 155,936.43 0.00 155,936 
  4011     Пројекат:Општински фолклорни ансамбл       

       Функција: Услуге културе       

    179 422  Трошкови путовања 1,225,000  1,225,000 1,221,901.20  1,221,901 
       Извори финансирања за Пројекат 4011:       
      01 Приходи из буџета 1,225,000 0 1,225,000 1,221,901.20 0.00 1,221,901 
   820    Свега за пројекат 4011: 1,225,000 0 1,225,000 1,221,901.20 0.00 1,221,901 
  4012     Пројекат:Међународни фестивал фолклора       

       Функција: Услуге културе       

    180 422  Трошкови путовања 504,000  504,000 503,132.00   

    181 423  Услуге по уговору 603,000 170,000 773,000 601,589.27 40,000.00  
       Услуге по уговору       

       Материјал       

       Извори финансирања за Пројекат 4012:       

      01 Приходи из буџета 1,107,000  1,277,000 1,104,721.27 40,000.00 1,144,721 
       Свега за Пројекат 4012: 1,107,000  1,225,000 1,016,941.27 40,000.00 1,056,941 
       Извори финансирања за Главу 5.2:       

      01 Приходи из буџета 11,893,266  10,923,266 1,016,941.27 40,000.00 1,056,941 
       Свега за Главу 5.2: 11,893,266 875,000 10,923,266 1,016,941.27 40,000.00 1,056,941 
              

 5.3.      БИБЛИОТЕКА "СРБОЉУБ МИТИЋ"   0   0 
  1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И       
     ИНФОРМИСАЊА       

     Програмска активност: Унапређење и       

1201-0002     обављање библиотечко информативне       

     делатности       

     Функција: Услуге културе       

  182 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,810,500  1,810,500 1,783,882.29  1,783,882 
  183 412  Социјални доприноси на терет послодавца 302,000  302,000 297,016.41  297,016 
  184 415  Накнаде трошкова за запослене 60,000  60,000 56,944.51  56,945 
  185 421  Стални трошкови 680,000  680,000 643,159.40  643,159 
  186 422  Трошкови путовања 79,000  79,000 68,269.00  68,269 
  187 423  Услуге по уговору 923,000  923,000 917,422.55  917,423 
  187/1 423  услуге по уговору 65,000  65,000 33,504.54  33,505 
  187/2 423  Услуге по уговору 30,000  30,000    
  188 424  Специјализоване услуге 31,000  31,000 29,480.00  29,480 
  189 425  Текуће поправке и одржавање 745,000  745,000 737,341.84  737,342 
  190 426  Материјал 125,000  125,000 116,629.12  116,629 
  191 465  Остале донације, дотације и трансфери 1,000  1,000    

  192 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15,000  15,000 13,500.00  13,500 
  193 511  Зграде и грађевински објекти 177,000  177,000 176,113.80  176,114 
  194 512  Машине и опрема 400,000  400,000 399,250.00  399,250 
  195 515  Нематеријална имовина 300,000  300,000 297,139.76  297,140 
     Извори финансирања за Програм 1201-0002:       
    01 Приходи из буџета 5,743,500  5,743,500 5,569,653.22  5,569,653 
 820    Свега за програмску активност 1201-0002: 5,743,500 0 5,743,500 5,569,653.22 0.00 5,569,653 
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4013 Пројекат:Подстицај популарисању књиге и 

 

Извори финансирања расхода и 
издатака 

 
 

Укупно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о а на
 

 књижевног стваралаштва     

Функција: Услуге културе    

  196 422  Трошкови путовања 10,000  10,000 
  197 423  Услуге по уговору 164,000  164,000 156,342.38  156,342 
  198 424  Специјализоване услуге 1,000  1,000    

  199 426  Материјал 10,000  10,000 9,390.00  9,390 
  200 472  Накнада за социјалну заштиту из буџета 50,000  50,000 49,291.00  49,291 
     Извори финансирања за Пројекат 4013:       

    01 Приходи из буџета 235,000  235,000 215,023.38  215,023 
    07 Трансфери од других нивоа власти       

 820    Свега за пројекат 4013: 235,000 0 235,000 215,023.38 0.00 215,023 
 4014    Пројекат:Издавачка делатност       

   
201 

 
423 

 Функција: Услуге културе 
Услуге по уговору 

 
223,000 

  
223,000 

 
180,680.00 

  
180,680 

     
01 

Извори финансирања за Пројекат 4014: 
Приходи из буџета 

 
223,000 

  
223,000 

 
180,680.00 

  
180,680 

 820    Свега за пројекат 4014: 223,000 0 223,000 180,680.00 0.00 180,680 
     

01 
Извори финансирања за Главу 5.3: 
Приходи из буџета 

 
6,201,500 

  
6,201,500 

 
5,965,356.60 

  
5,965,357 

     Свега за Главу 5.3: 6,201,500 0 6,201,500 5,965,356.60 0.00 5,965,357 
     Извори финансирања за Програм 13:       

    01 Приходи из буџета 18,094,766  18,094,766 6,982,297.87  6,982,298 
     Свега за Програм 13: 18,094,766 0 18,094,766 6,982,297.87 0.00 6,982,298 
 5.4.    ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "14.октобар"       

 2001    ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО       
     ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

     Програмска активност: Функционисање и       

 2001-0001    остваривање предшколског васпитања и       

     образовања       

     Функција: Предшколско образовање       

  202 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,620,106 3,586,000 16,206,106 12,500,497.67 3,582,316.54 16,082,814 
  203 412  Социјални доприноси на терет послодавца 2,094,316 604,000 2,698,316 2,078,828.04 598,960.41 2,677,788 
  204 413  Накнаде у натури 110,000  110,000 47,325.79  47,326 
  205 414  Социјална давања запосленима 750,000  750,000 215,399.02  215,399 
  206 415  Накнаде трошкова за запослене 820,000  820,000 646,596.31  646,596 
  207 416  Награде запосленима и остали посебни расходи 245,000  245,000 219,553.38  219,553 
  208 421  Стални трошкови 1,590,000 1,028,000 2,618,000 1,316,783.56 734,268.15 2,051,052 
  209 422  Трошкови путовања 864,500  864,500 788,411.77  788,412 
  210 423  Услуге по уговору 1,090,000 40,000 1,130,000 636,224.15  636,224 
  211 424  Специјализоване услуге 200,000 50,000 250,000 150,991.00 10,111.00 161,102 
  212 425  Текуће поправке и одржавање 300,000 55,000 355,000 142,644.02 29,075.00 171,719 
  213 426  Материјал 2,690,000 210,000 2,900,000 2,177,222.17 199,254.90 2,376,477 
  214 472  Накнада за социјалну заштиту из буџета 1,275,500  1,275,500 1,003,675.70  1,003,676 
  215 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000  100,000    

  216 511  Зграде и грађевински објекти 170,000  170,000 163,200.00  163,200 
  217 512  Машине и опрема 320,000 35,000 355,000 168,047.00  168,047 
  218 513  Остале некретнине и опрема 30,000  30,000    

  219 515  Нематеријална имовина 30,000  30,000    

     Извори финансирања за Програмску       

     
01 

активност 2001-0001: 
Приходи из буџета 

 
25,299,422 

  
25,299,422 

 
22,255,399.58 

  
22,255,400 

    07 Трансфери од других нивоа власти  5,608,000 5,608,000  5,153,986.00 5,153,986 
 911    Свега за програмску активност 2001-0001: 25,299,422 5,608,000 30,907,422 22,255,399.58 5,153,986.00 27,409,386 
     

01 
Извори финансирања за Програм 8: 
Приходи из буџета 

 
25,299,422 

  
25,299,422 

 
22,255,399.58 

  
22,255,400 

    07 Трансфери од других нивоа власти  5,608,000 5,608,000  5,153,986.00 5,153,986 
     Свега за Програм 8: 25,299,422 5,608,000 30,907,422 22,255,399.58 5,153,986.00 27,409,386 
     

01 
Извори финансирања за Главу 5.4: 
Приходи из буџета 

 
25,299,422 

  
25,299,422 

 
22,255,399.58 

  
22,255,400 

    07 Трансфери од других нивоа власти  5,608,000 5,608,000  5,153,986.00 5,153,986 
     Свега за Главу 5.4: 25,299,422 5,608,000 30,907,422 22,255,399.58 5,153,986.00 27,409,386 
  

0602 
    

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
      

 5.5.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

 0602-0002    Програмска активност: Функционисање       

     месних заједница 
Функција: Опште јавне услуге 

      

   
220 

 
421 

 некласификоване на другом месту; 
Стални трошкови 

 
1,030,000 

  
1,030,000 

 
813,256.00 

  
813,256 

  221 423  Услуге по уговору 818,000  818,000 669,385.39  669,385 
  222 424  Специјализоване услуге 398,000  398,000 340,779.84  340,780 
  223 425  Текуће поправке и одржавање 2,016,216  2,016,216 1,456,305.59  1,456,306 
  224 426  Материјал 175,000  175,000 39,996.24  39,996 
  225 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000      

  226 512  Материјал 695,000  695,000 680,220.00  680,220 
     Извори финансирања за Програмску       

     
01 

активност 0602-0002: 
Приходи из буџета 

 
5,133,216 

  
5,133,216 

 
3,999,943.06 

  
3,999,943 

 160    Свега за Програмску активност 0602-0002: 5,133,216 0 5,133,216 3,999,943.06 0.00 3,999,943 
     

01 
Извори финансирања за Главу 5.5: 
Приходи из буџета 

 
5,133,216 

  
5,133,216 

 
3,999,943.06 

  
3,999,943 

     Свега за Главу 5.5: 5,133,216 0 5,133,216 3,999,943.06 0.00 3,999,943 
     Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 575,985,214 35,299,302 611,284,516 312,817,666.13 22,061,463.40 334,879,130 
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III Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама, извршени су у следећим износима: 

 
Екон. 
клас. 

 
 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 
Приходи из 

буџета - Извор 
01 

 
Структура 
- Извор 01 

(%) 

 
Укупна јавна 

средства 

Структура 
укупних 
јавних 

средстава(%) 

Извршење 
јануар- 

децембар 
2021.године 

1 2 3 4 6 = ( 3 + 5 ) 7 3 
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 395,277,761 64.7% 403,862,965 65.0% 252,775,746 
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 81,302,707 13.3% 85,992,707 13.8% 69,351,499 
411 Плате и додаци запослених 59,981,606 9.8% 63,567,606 10.2% 55,180,489 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 10,583,101 1.7% 11,187,101 1.8% 9,187,552 

413 Накнаде у натури (превоз) 630,000 0.1% 630,000 0.1% 301,161 
414 Социјална давања запосленима 5,680,000 0.9% 6,180,000 1.0% 1,634,873 
415 Накнаде за запослене 3,332,000 0.5% 3,332,000 0.5% 2,275,268 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,096,000 0.2% 1,096,000 0.2% 772,157 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 145,729,875 23.8% 148,667,875 23.9% 81,816,640 
421 Стални трошкови 16,826,500 2.8% 17,854,500 2.9% 12,544,496 
422 Трошкови путовања 2,124,500 0.3% 2,174,500 0.3% 1,697,568 
423 Услуге по уговору 52,572,503 8.6% 53,922,503 8.7% 30,571,374 
424 Специјализоване услуге 15,983,000 2.6% 16,228,000 2.6% 6,180,359 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 
мат) 43,478,872 7.1% 43,533,872 7.0% 24,818,774 

426 Материјал 14,744,500 2.4% 14,954,500 2.4% 6,004,070 
450 СУБВЕНЦИЈЕ 41,906,375 6.9% 41,906,375 6.7% 29,441,279 

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 5,907,500 1.0% 5,907,500 1.0% 3,442,405 

454 Субвенције приватним предузећима 35,998,875  11,000,000  25,998,874 
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 66,162,099 10.8% 66,162,099 10.6% 43,888,981 
463 Трансфери осталим нивоима власти 57,461,890 9.4% 57,461,890 9.2% 38,113,909 

464 Дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање 8,031,209 1.3% 8,031,209 1.3% 5,249,655 

465 Остале донације, дотације и трансфери 669,000 0.1% 669,000 0.1% 525,418 
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 26,802,427 4.4% 27,759,631 4.5% 11,705,911 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 26,802,427 4.4% 27,759,631 4.5% 11,705,911 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 27,368,195 4.5% 27,368,195 4.4% 16,571,435 
481 Дотације невладиним организацијама; 13,680,000 2.2% 13,680,000 2.2% 10,894,640 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 1,649,266 0.3% 1,649,266 0.3% 800,089 

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова; 196,929 0.0% 196,929 0.0% 71,928 

 
484 

Накнаде штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока 

 
420,000 

 
0.1% 

 
420,000 

 
0.1% 

 
19,871 

485 Накнада штете за повреду или штету 
нанету од стране 11,422,000 1.9% 11,422,000 1.8% 4,784,908 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 
БУЏЕТА 6,006,083 1.0% 6,006,083 1.0% 0 

499 Средства резерве 6,006,083 1.0% 6,006,083 1.0%  
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 216,006,755 35.3% 217,550,461 35.0% 82,103,383 
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 208,606,755 34.1% 210,150,461 33.8% 76,790,263 
511 Зграде и грађевински објекти; 168,864,755 27.6% 169,618,961 27.3% 67,759,252 
512 Машине и опрема; 29,782,000 4.9% 11,455,000 1.8% 3,802,813 
513 Остале некретнине и опрема 5,030,000 0.8% 5,030,000 0.8% 4,931,059 
514 Култивисана имовина; 4,600,000 0.8% 4,600,000 0.7%  
515 Нематеријална имовина 330,000 0.1% 330,000 0.1% 297,140 
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 7,400,000 1.2% 7,400,000 1.2% 5,313,120 
541 Земљиште; 7,400,000 1.2% 7,400,000 1.2% 5,313,120 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 611,284,516 100.0% 621,413,426 100.0% 334,879,130 
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IV Укупна средства буџета планирана овом одлуком, извршена су по програмској 
класификацији датој у табели 

 
 
 

Шифра 

 
 
 
 

Опис 

 
 
 
Приходи из 

буџета - 
Извор 01 

 
 
Структу 

ра - 
Извор 
01 (%) 

 
 
 

Структ-ура - 
Укупно (%) 

 
 
 

Извршење 
јануар-децембар 

2021.године 
 
Програм 

Програмска 
активност/ 

Пројекат 
1 2 3 4 5 8 4.00 

1101  Програм 1. Становање, урбанизам и 
просторно планирање 26,695,500 4% 4.3% 10,267,283.85 

 
1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 11,700,000 2% 1.9% 4,931,058.50 

 
1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 7,700,000 1% 1.2% 5,336,225.35 

 1101-0004 

1102-0006 

Стамбена подршка 

Означавање назива улица, тргова, зграда 

2,050,000 0% 0.3%  

5,245,500 
   

0601  Програм 2. Комунална делатност 34,860,000 6% 5.6% 17,048,458.21 
 

1102-0001 Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 4,050,000 1% 0.6% 3,971,479.80 

 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 800,000 0% 0.1% 797,420.80 
 

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 500,000 0% 0.1% 493,372.00 

 1102-0004 Зоохигијена 6,500,000 1% 1.0% 1,959,320.00 
 

1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење 
пијаца 150,000 0% 0.0% 0.00 

 
1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 2,500,000 0% 0.4% 807,796.00 

 
1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 20,360,000 3% 4.2% 9,019,069.61 

1501  Програм 3. Локални економски 
развој 24,998,875 4% 4.0% 24,998,874.40 

 
1501-0002 Мере активне политике запошљавања 24,998,875 4% 4.0% 24,998,874.40 

1502  Програм 4. Развој туризма 6,104,000 1% 1.1% 3,780,730.97 
 1502-0001 Управљање развојем туризма 

Промоција туристичке понуде 
4,198,000 1% 0.7% 3,481,023.89 

 1502-0002 1,906,000 0% 0.4% 299,707.08 
0101  Програм 5. Пољопривреда и 

рурални развој 28,741,503 5% 4.6% 17,598,695.62 

  
0101-0001 

Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној 
заједници 

 
16,750,000 

 
3% 

 
2.7% 

 
14,774,967.02 

 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 9,707,500 2% 1.6% 2,741,995.00 
 0101-П1 Едукација пољопривредника 450,000 0% 0.1% 81,733.60 
 0101-П2 Уређење земљишта у КО Топоница 1,834,003 0% 0.3% 0.00 

0401  
Програм 6. Заштита животне средине 15,560,000 3% 2.5% 5,650,836.27 

 
0401-0001 Управљање заштитом животне средине 6,650,000 1% 1.1% 1,946.87 

 
0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 

средине 600,000 0% 0.1% 0.00 

 0401-0004 Управљање отпадним водама 1,560,000 0% 0.3% 0.00 
 0401-0005 Управљање комуналним отпадом 6,750,000 1% 1.1% 5,648,889.40 

0701 
 Програм 7. Организација саобраћаја 

и саобраћајна инфраструктура 114,675,206 19% 18.4% 46,004,550.31 

 
0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
Јавни градски и приградски превоз 
путника 
Пројекат: Одржавање улица у насељима 
општине 
Пројекат:Реализација програма за 
безбедност саобраћаја 

31,800,000 5% 5.1% 11,768,841.20 

  
0701-0004 

 
500,000 

   
0.00 

 
5001 69,755,206 11% 6.8% 32,433,709.11 

 
0701-П2 12,620,000 2% 2.0% 1,802,000.00 

2001  Програм 8. Предшколско васпитање 
и образовање 56,730,971 9% 10.0% 27,409,385.58 

  
2001-0001 

 
5003 

Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 

Изградња новог вртића 

 
30,907,422 

 
25,823,549 

 
5% 

 
4.2% 

 
27,409,385.58 

 4% 4.1% 0.00 

2002 
 Програм 9. Основно образовање и 

васпитање 49,451,890 8% 7.9% 31,903,500.18 
 2002-0001 Функционисање основних школа 49,451,890 8% 7.9% 31,903,500.18 

0901  Програм 11. Социјална и дечја 
заштита 33,485,927 5% 5.5% 17,161,682.56 

 
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици 

помоћи 8,693,723 1% 1.2% 7,371,160.66 

 
0901-0002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја 500,000 0% 0.1% 0.00 

 0901-0003 Дневне услуге у заједници 1,757,204 0% 0.3% 370,000.00 
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Шифра 

 
 
 
 

Опис 

 
 

Приходи из 
буџета - 
Извор 01 

 
 
Структу 

ра - 
Извор 

 
 
 

Структ-ура - 
Укупно (%) 

 
 

Извршење 
јануар-децембар 

2021.године 
 

0901-0005 Подршка реализацији програма 
Црвеног крста 580,000 0% 0.1% 483,300.00 

 
0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 21,955,000 4% 3.5% 8,937,221.90 

 
0901-0007 Подршка старим лицима и/или особама 

са инвалидитетом 0 0% 0.0% 0.00 

1801  Програм 12. Здравствена заштита 8,251,209 1% 1.3% 5,249,654.54 
 

1801-0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 8,031,209 1% 1.3% 5,249,654.54 

 1801-0002 Мртвозорство 100,000 0% 0.0% 0.00 
 

5004 Инвестиционо одржавање амбуланте у 
Топоници 120,000 

  
0.00 

1201  Програм 13. Развој културе и 
информисања 34,260,351 6% 5.5% 25,003,323.16 

 
1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе 6,255,795 1% 1.0% 6,026,467.74 

 
1201-0002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 9,768,500 2% 1.6% 8,043,897.61 

  
1201-0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског 
наслеђа 

 
65,000 

 
0% 

 
0.0% 

 
33,504.54 

  
1201-0004 

Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 

 
1,730,000 

 
0% 

 
0.3% 

 
1,533,620.36 

 4003 Текући радови на објектима културе 
Организација ФЕДРАС-а 
Пројекат: Припрема позоришне 
представе 
Пројекат:"Крени коло да кренемо" 

4,333,656 1% 0.7% 2,424,795.48 
 4007 3,134,000 1% 0.5% 2,588,978.79 
 

4008 821,000 0% 0.1% 817,123.67 

 4009 5,000 0% 0.0% 0.00 
 

4010 Пројекат: Припрема и штампање 
часописа "Стиг" 186,400 0% 0.0% 155,936.43 

 
4011 Пројекат:Општински фолклорни 

ансамбл 1,225,000 0% 0.2% 1,221,901.20 

 
4012 Пројекат: Међународни фестивал 

фолклора 1,277,000 0% 
 

1,144,721.27 

 
4013 Пројекат:Подстицај популарисању 

књиге и књижњвног стваралаштва 235,000 0% 0.0% 215,023.38 

 4014 Пројекат: Издавачка делатност 223,000 0% 0.0% 180,680.00 
 

5005 Пројекат:Инвестициони радови на 
објектима културе 5,001,000 1% 0.8% 616,672.69 

1301  Програм 14. Развој спорта и 
омладине 20,990,000 3% 3.4% 16,470,429.18 

  
1301-0001 

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

 
6,300,000 

 
1% 

 
1.0% 

 
5,424,697.20 

 
1301-0002 Подршка предшколском и школском 

спорту 100,000 0% 0.0% 12,226.40 

 1301-0005 Спровођење омладинске политике 750,000 0% 0.1% 637,793.96 
  

4004 
Пројекат: Текуће одржавање објеката 
спортске инфраструктуре по Програму 

Пројекат:Меморијални турнир 
"Генерал Љубиша Величковић" 
Пројекат: Инвестиционо одржавање 
објеката јавне управе по Програму 

 
3,350,000 

 
1% 

 
0.5% 

 
1,314,500.00 

 
4005 240,000 0% 0.0% 153,000.00 

 
5006 10,250,000 

  
8,928,211.62 

0602  Програм 15. Опште услуге локалне 
самоуправе 116,485,084 19% 18.8% 67,121,150.89 

 
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 96,457,785 16% 15.5% 58,923,893.59 

 0602-0002 Функционисање месних заједница 5,133,216 1% 0.8% 3,999,943.09 

 
0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 2,288,000 0% 0.4% 1,419,909.29 

 
0602-0007 Функционисање националних савета 

националних мањина 100,000 0% 0.0% 80,000.00 

 0602-0009 Текућа буџетска резерва 5,006,083 1% 0.8% 0.00 
 0602-0010 Стална буџетска резерва 1,000,000 0% 0.2% 0.00 
 

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

Пројекат: Текуће одржавање објеката 
јавне управе по Програму 
Пројекат:Инвестиционо одржавање 
службених просторија јавне управе по 
програму 

2,750,000 0% 0.4% 587,468.03 

 
4006 2,650,000 0% 0.4% 2,080,476.08 

  
5007 

 
1,100,000 

   
29,460.81 

0602  Програм 16. Политички систем 
локалне самоуправе 21,594,000 4% 3.5% 15,853,478.46 

 2101-0001 Функционисање Скупштине 12,031,000 2% 1.9% 9,728,358.58 
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Шифра 

 
 
 
 

Опис 

 
 

Приходи из 
буџета - 
Извор 01 

 
 
Структу 

ра - 
Извор 

 
 
 

Структ-ура - 
Укупно (%) 

 
 

Извршење 
јануар-децембар 

2021.године 
 2101-0002 Функционисање извршних органа 9,563,000 2% 1.5% 6,125,119.88 

0602  Програм 17. Енергетска ефикасност 
и обнвљиви извори енергије 18,400,000 3% 3.8% 3,357,095.35 

 0501-0001 Енергетски менаџмент 10,500,000 2% 2.5% 0.00 
 5008 Реконструкција нн мреже 7,900,000 1% 1.3% 3,357,095.35 
 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ 611,284,516 100% 100.0% 334,879,129.53 

             V Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама, извршени су у следећим износима: 
 
 

Функциje 

 
 

Функционална класификација 

 

Приходи из буџета - 
Извор 01 

 
Структура 
- Извор 01 

(%) 

Структура 
укупних 
јавних 

средстава(% 
) 

 

Извршење јануар- 
децембар 
2021.године 

1 2 3 4 7 3 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 33,585,927 5.5% 6.7% 17,241,683 

040 Породица и деца; 21,955,000 3.6% 4.2% 8,937,222 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 9,193,723 1.5% 1.4% 7,371,161 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 2,437,204 0.4% 0.6% 933,300 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 132,941,084 21.7% 25.8% 80,887,252 

111 Извршни и законодавни органи 21,594,000 3.5% 4.2% 15,853,478 

112 Финансијски и фискални послови 6,006,083 1.0% 1.2%  

130 Опште услуге; 96,457,785 15.8% 18.8% 58,923,894 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 8,883,216 1.5% 1.7% 6,109,880 

200 ОДБРАНА 2,750,000 0.4% 0.5% 587,468 

220 Цивилна одбрана 2,750,000 0.4% 0.5% 587,468 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 2,288,000 0.4% 0.4% 1,419,909 

330 Судови; 2,288,000 0.4% 0.4% 1,419,909 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 174,519,584 28.5% 33.9% 92,382,851 

411 Општи економски и комерцијални послови 24,998,875 4.1% 4.8% 24,998,874 

421 Пољопривреда 28,741,503 4.7% 7.3% 17,598,696 

451 Друмски саобраћај 114,675,206 18.8% 14.5% 46,004,550 

473 Туризам 6,104,000 1.0% 1.3% 3,780,731 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 31,010,000 5.1% 6.0% 14,639,804 

510 Управљање отпадом; 7,250,000 1.2% 1.4% 6,142,261 

520 Управљање отпадним водама; 1,560,000 0.3% 0.3%  

550 Заштита животне средине - истраживање и развој; 7,250,000 1.2% 1.4% 1,947 

560 
Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 14,950,000 2.4% 2.9% 8,495,595 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 64,505,500 10.6% 13.4% 21,683,870 

620 Развој заједнице; 40,095,500 #DIV/0! 8.7% 8,693,321 

630 Водоснабдевање; 20,360,000 3.3% 5.1% 9,019,070 

640 Улична расвета; 4,050,000 0.7% 0.8% 3,971,480 

700 ЗДРАВСТВО 8,251,209 1.3% 1.6% 5,249,655 

740 Услуге јавног здравства; 8,251,209 1.3% 1.6% 5,249,655 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 55,250,351 9.0% 10.9% 41,473,752 

810 Услуге рекреације и спорта; 20,990,000 3.4% 4.1% 16,470,429 

820 Услуге културе; 32,560,351 5.3% 6.5% 23,469,703 

830 Услуге емитовања и штампања; 1,700,000 0.3% 0.3% 1,533,620 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 106,182,861 17.4% 21.6% 59,312,886 

911 Предшколско образовање 56,730,971 9.3% 12.8% 27,409,386 

912 Основно образовање 49,451,890 8.1% 9.6% 31,903,500 
  

УКУПНО 
 

611,284,516 
 

100.0% 
 

100.0% 
 

334,879,130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 3/22

20

 
 
                        

 
          VI  Извештај о великим одступањима одобрених и извршених средстава 

 
Извршење буџета за период јануар-децембар је 55%. 
Одступање између одобрених и извршених средстава настало је услед кашњења у спровођењу јавних набавки, 
које нису могле да се спроведу у првом кварталу 2021. године због опште познате ситуације изазване 
пандемијом вируса COVID-19.  
Јавне набавке су спроведене у периоду до 30.06.2021. године и њихова реализација је једним делом завршена у 
извештајном периоду, а потпуна реализација пренета је у 2022. годину. 
 
 VII  Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве 
 
Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве: 
Средства сталне буџетске резерве нису коришћена. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број 
решења 

Функција Раздео Ек.класификација Корисник Износ(динара) 

401-
157/2021 

130 5 481 Oпштинска 
управа Мало 
Црниће 

50.000,00 
 

401-
262/2021 

130 5 484 Oпштинска 
управа Мало 
Црниће 

20.000,00 
 

06-42/2021-
12 

820 5 425 Oпштинска 
управа Мало 
Црниће 

133.656,00 
 

06-42/2021-
13 

820 5 482 Oпштинска 
управа Мало 
Црниће 

345.266,00 
 

06-47/2021-
12 

421 5 451 Општинска 
управа Мало 
Црниће 

100.000,00 
 

06-47/2021-
13 

160 5 425 Месна заједница 
Велико Црниће 

130.216,00 
 

06-47/2021-
14 

160 5 425 Oпштинска 
управа Мало 
Црниће 

150.000,00 
 

06-76/2021-
36 

160 5 421 Месна заједница 
Батуша 

3.000,00 

06-76/2021-
35 

160 5 421 Месна заједница 
Смољинац 

5.000,00 
 

06-77/2021-
1 

820 5 483 Општинска 
управа Мало 
Црниће 

6.779,00 
 

УКУПНО  943.917,00 
динара 

 

VI  Извештај о великим одступањима одобрених и извршених средстава

Извршење буџета за период јануар-децембар је 55%.
Одступање између одобрених и извршених средстава настало је услед кашњења у спровођењу јавних набавки, које нису 

могле да се спроведу у првом кварталу 2021. године због опште познате ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19. 
Јавне набавке су спроведене у периоду до 30.06.2021. године и њихова реализација је једним делом завршена у 

извештајном периоду, а потпуна реализација пренета је у 2022. годину.

 VII  Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве

Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве:

Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве:
Средства сталне буџетске резерве нису коришћена.
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VIII  Извештај о примљеним и утрошеним донацијама, примљеним кредитима, извршеним отплатама дугова.

У извештајном периоду буџет Општине Мало Црниће односно Центар за културу општине Мало Црниће, примио је 
донаторска средства у износу од 40.000,00 динара на име донација физичких и правних лица за реализацију Пројекта: 
Међународног фестивала фолклора „СТИГ ФЕСТ“ и 324.000,00 динара на име донација физичких и правних лица за 
реализацију Пројекта:Организације ФЕДРАС-а.

IX  Извештај о инвестирању новчаних средстава  консолидованог рачуна трезора 

У извештајном периоду укупно наплаћени приходи  од камата на депонована средства консолидованог рачуна трезора 
износе 1.930.875,23  динара.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, положај, професије, односно занимања, изражени у граматичком 
мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

I/01 Број: 020-45/2022                            
У Малом Црнићу, 27.05.2022.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО  ЦРНИЋЕ
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                                                                                                   
Горанка Стевић, с.р.                                  

5
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 27. и 
члана 52.  став 1. тачка 20.  Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 
2/2022) и члана 156. Пословника Скупштине општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број  
14/2020),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, разматрајући Извештај о извршењу 
буџета општине Мало Црниће за период јануар – децембар 
2021. године, доноси

О Д Л У К У 
о  усвајању Извештаја о извршењу буџета општине 

Мало Црниће за период јануар – децембар  2021. године

Члан 1.

УСВАЈА СЕ  Извештај о извршењу буџета општине 
Мало Црниће за период јануар – децембар 2021. године.

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Извештај о извршењу буџета 
општине Мало Црниће за период јануар – децембар 2021. 
године.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-45/2022-01
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
 Горанка Стевић, с.р
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6
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члана 24. и 
члана 52. став 1. тачка 20. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 
2/2022) и члана 156. Пословника Скупштине општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 
14/2020),

Скупштина општине Мало Црниће на седници 
одржаној 27. 05. 2022. године, разматрајући Извештај о раду 
Библиотеке „Србољуб Митић“ Мало Црниће за 2021. годину, 
доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Библиотеке „Србољуб 

Митић“ Мало Црниће за 2021. годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Библиотеке „Србољуб 
Митић“ Мало Црниће за 2021. годину, број 93/2022, од 31. 
03. 2022. године, који је усвојен на седници Управног одбора 
Библиотеке „Србољуб Митић“, дана 31. 03. 2022. године, 
број акта 92/2022.

 
Члан 2.

Саставни део Одлуке је Извештај о раду Библиотеке 
„Србољуб Митић“ Мало Црниће, за 2021. годину.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-46/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

7
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 24. и 
члана 52. став 1. тачка 20. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 
2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће на седници 
одржаној 27. 05. 2022. године, разматрајући Извештај о раду 
Туристичке организације општине Мало Црниће у 2021. 
години, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације  

општине Мало Црниће у 2021. години

Члан 1.

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Туристичке организације 
општине Мало Црниће у 2021. години, број 332-13/2022, од 
15. 03. 2022. године, који је усвојен на седници Управног 
одбора Туристичке организације општине Мало Црниће, 
дана 15. 03. 2022. године, број акта 332-14/2022-02.

 
Члан 2.

Саставни део Одлуке је Извештај о раду Туристичке 
организације општине Мало Црниће у 2021. години.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-47/2022
У Малом Црнићу, 27. 05.  2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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8
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 24. и члана 52. став 
1. тачка 20. Статута општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022) и 
члана 156. Пословника Скупштине општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 14/2020),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, разматрајући Извештај о раду Центра за 
културу Мало Црниће за 2021. годину, доноси

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду Центра за културу Мало 

Црниће за 2021. годину 

Члан 1.

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Центра за културу Мало 
Црниће за 2021. годину, који  је  усвојен  на  седници 
Управног  одбора Центра за културу Мало Црниће, дана 27. 
01. 2022. године, број акта 72/2022.

 
Члан 2.

Саставни  део Одлуке је Извештај о раду Центра за 
културу Мало Црниће за 2021. годину.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-48/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

9
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 24. и 
члана 52. став 1. тачка 20. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 
2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, разматрајући Извештај Центра за 
социјални рад о остваривању проширених права и облика 
социјалне заштите грађана општине Мало Црниће за 2021. 
годину, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја Центра за социјални рад о 

остваривању проширених права и облика социјалне 
заштите грађана општине Мало Црниће за 2021. годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ  Извештај Центра за социјални рад о 
остваривању проширених права и облика социјалне заштите 
грађана општине Мало Црниће за 2021. годину, број 551-
128/2022, од 04. 03. 2022. године, који је усвојен на седници 
Управног одбора Центра за социјални рад Мало Црниће, 
дана 14. 03. 2022. године, број акта 551-170/2022.

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Извештај Центра за социјални 
рад о остваривању проширених права и облика социјалне 
заштите грађана општине Мало Црниће за 2021. годину.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

 
I/01 Број: 020-49/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 3/22

24

10
На основу члана  64. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 52. 
став 1. тачка 17. Статута општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022), а на 
предлог Општинског већа општине Мало Црниће број 06-
26/2022-8, од 12. 05. 2022. године, 

Скупштина општине  Мало Црниће на седници одржаној 
дана 27. 05. 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I 

УСВАЈА СЕ  Информација о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из Програма 
пословања Јавног предузећа ЈКП „Чистоћа – Мало Црниће“ 
Мало Црниће за период  01. 01. - 31. 03. 2022. године (у 
даљем тексту: Информација) број: 352-16/2022, од 29. 04. 
2022. године.

II

Обавезује се Одсек за локални економски развој, 
локалну пореску администрацију и инспекцијске послове 
да Информацију о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања јавних 
предузећа чији је оснивач општина Мало Црниће, достави 
Министарству привреде. 

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

III 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-50/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.

11
На основу члана 43. тачка 12. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“,  број 87/2018), члана 15. Уредбе 
о саставу, начину и организацији штабова за ванредне 
ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 
52. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће, на предлог Штаба 
за ванредне ситуације општине Мало Црниће,  на седници 
одржаној  27. 05. 2022. године, усваја

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ИЗРАДА, РАЗМАТРАЊЕ И ПРОСЛЕЂИВАЊЕ 
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НА УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ 
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
ЗА 2021. ГОДИНУ;

Задатак обухвата: израду извештаја за 2021. годину, 
разматрање истог на седници Штаба и прослеђивање 
надлежним органима на даљи поступак и усвајање.

Носилац задатка: штаб, надлежни органи Општине.
Рок: март 2022. године.

2. ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕПОРУКА, ЗАКЉУЧАКА 
И НАРЕЂЕЊА СУБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ;

Задатак обухвата: достављање препорука, закључака и 
наређења које доноси штаб у спровођењу своје оперативне 
функције свим субјектима на територији општине Мало Црниће.

Носилац задатка: штаб
Рок: у току године, одмах по доношењу одлука , закључака 

и наређења.

3. САРАДЊА СА ОКРУЖНИМ ШТАБОМ ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КАО И СА ШТАБОВИМА 
СУСЕДНИХ ОПШТИНА;

Задатак обухвата: размену искуства у раду штабова, 
одржавање заједничких седница.

Носилац задатка: Командант штаба.
Рок извршења: континуирано у току године и по потреби.

4. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА ОД 
НАСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ;

Задатак обухвата: праћење ситуације и процењивање 
ризика од настанка елементарних непогода, предузимање 
превентивних мера, правовремено обавештавање грађана и 
субјеката на територији општине.

Носилац задатка: штаб.
Рок: континуирано у току године.
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5. УНАПРЕЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ;

Задатак обухвата: Дефинисање детаља формирања 
јединица цивилне заштите опште намене на територији 
општине у складу са прописима критеријумима у сарадњи са 
Центром ВС Пожаревац.

Носилац задатка: командант штаба, чланови штаба, 
надлежни органи општине.

Рок: друга половина 2022. године.

6. ОБУКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ;

Задатак обухвата: У циљу обуке чланова за руковођење 
акцијама заштите и спасавања, у складу са важећим плановима 
надлежних органа, сагледати који су чланови предвиђени за 
обуку, дати неопходне инструкције и упутити их на обуку. 

Носилац задатка: штаб у сарадњи са ресорним 
министарствима.

Рок: друга половина 2022. године.

7. ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА 
И ИСКУСТВИМА ШТАБА:

Задатак обухвата: прикупљање података, израда, 
разматрање и давање званичних информација о активностима 
и искуствима Штаба за потребе јавности, органа локалне 
самоуправе и виших органа.

Носилац задатка: штаб у сарадњи са Одељењем за 
ванредне ситуације у Пожаревцу.

Рок: Континуирано у току године. 

8. ОРГАНИЗАЦИЈА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ 
ШТАБА

Задатак обухвата: припрему материјала за сазивање 
седница, организовање седница по плану и по потреби, обрада 
аката донетих на седници и извештавање надлежних органа.

Носилац задатка: начелник Штаба, командант и заменик 
команданта Штаба.

Рок: у току године, по усвојеном плану и указаној 
потреби.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на које се односе.

I/01 Број: 020-51/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
  

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

12
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 52. став 
1. тачка 99.  Статута општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022) и 
члана 156. Пословника Скупштине општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број  14/2020),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, разматрајући Годишњи план рада  
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Мало 
Црниће за 2022. годину, доноси

О Д Л У К У 
о  усвајању Годишњег плана рада Општинског штаба 
за ванредне ситуације општине Мало Црниће за 2022. 

годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Годишњи план рада Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Мало Црниће за 2022. годину.

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Годишњи план рада Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Мало Црниће за 2022. 
годину.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-51/2022-01
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
 Горанка Стевић, с.р.
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13
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 – 
др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон), 
члана  52. став 1. тачка 92. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 
и 2/2022), уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, број 320-11-2824/2022-14 од 21. 
03. 2022.године

Скупштина  општине Мало Црниће на седници одржаној 
дана 27. 05. 2022. године,  доноси

 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
 МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Мало 
Црниће  за 2022. годину (у даљем тексту: Годишњи програм) 
утврђују се: врста и обим радова које треба извршити у 
периоду за који се програм доноси, динамика извођења 
радова и улагања средстава, а садржи и податке који се 
односе на пољопривредно земљиште у својини Републике 
Србије ( у даљем тексту: у државној својини).

Годишњи програм садржи и податке о прегледу 
површина пољопривредног земљишта по катастарским 
општинама и културама, преглед површина пољопривредног 
земљишта по класама и културама, план прихода сопственог 
учешћа, план радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта, преглед јавних надметања и 
изузете парцеле.  

Саставни део овог програма je план коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Мало 
Црниће“.

 
I/01 Број:020-52/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
 

 ПРЕДСЕДНИК
 Горанка Стевић, с.р.

14
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008, 
41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) и члана 52. тачка 
92. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022), а уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
број 320-11-2824/2022-14 од 21. 03. 2022. године

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Мало Црниће за 2022. 
годину

Члан 1.

Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији општине Мало Црниће за 2022. годину.

Члан 2.

Годишњи програм биће објављен на званичном сајту 
Општине Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.rs.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Мало 
Црниће''.

Број: 020-52/2022-01
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
  

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.
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15
На основу члана 80. Закона о шумама (''Службени 

гласник РС'', број 30/2010, 93/20212, 89/2015 и 95/2018 - др. 
закон) и члана 52. тачка 99. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 
2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
дана 27. 05. 2022. године, доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ

УВОД

Овим Програмом, на основу Закона о шумама („Службени 
гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.
закон) утврђује се намена и начин коришћења средстава 
од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 
планираних у буџету Општине Мало Црниће за 2022.годину, 
намењених за реализацију планова, програма, пројеката и 
других активности у области заштите и унапређења шума и 
шумског земљишта Општине Мало Црниће.

Програм коришћења средстава остварених од накнаде 
за коришћење шума и шумског земљишта доноси се за 
сваку календарску годину. Овај програм садржи: генералне 
карактеристике подручја, законске основе, финансијски 
план за спровођење мера и активноси на заштити шума и 
шумског земљишта у 2022. години, спровођење програма и 
надзор и завршне одредбе.

1. ТОПОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

Општина Мало Црниће се налази у североистичном 
делу централне Србије и припада Браничевском управном 
окуругу. У админстративном смислу, Општина Мало Црниће 
се граничи са општинама: Пожаревац, Велико Градиште, 
Кучево, Петровац на Млави и Жабари. Простире се на 
површини од 279 км2. Општина, по последњем попису из 
2011 године, има 16791 становника, од чега је 11458 стално 
насељених у 19 насеља. Централни део територије обухвата 
плодна и широка долина средњег и горњег тока Млаве, која 
се лагано шири у Стишку равницу. Само по ободима налазе 
се питома брда, последњи обронци Хомољских планина. 
Карактеристике рељефа су од 89м до 350м надморске висине. 
Територија Општине Мало Црниће се може поделити на три 
геоморфолошке целине и то: Греда Сопот, долина Млаве 
и Стиг. Греда Сопот представља развође између Велике 
Мораве и Млаве, усмерена је у правцу југ-север у ком 
правцу се и сужава око 15,0 км (на крајњем југу), на око 6,0 

км у зони Општине Мало Црниће до на око 250 км у зони 
Костолца, одакле се сужава у виду клина и завршава у зони 
Старог Костолца. Стиг заузима око 60% укупне површине 
општине Мало Црниће, постепено се уздиже од 100м до 
277м надморске висине. Клима је умереноконтинентална 
са просечном количином падавина од 500-600 литара по 
квадратном метру.  

2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Територију општине Мало Црниће карактеришу веома 
мале површине под шумом. Од укупног земљишног фонда 
шуме заузимају свега 2.430 Ха или 9,6% територије из чега се 
јасно види да је покривеност шумама далеко испод просека 
региона (23,6%) и Републике Србије (31%). Шуме су највише 
заступљене у КО Топоница, КО Кула и КО Смољинац.

Значај шума и шумског земљишта 

За потребе одрживог и економичног коришћења шума 
и шумског земљишта, приликом израде програма пажња 
је посвећена пропратним, али веома битним, елементима у 
газдовању и коришћењу шума, односно шумског земљишта.  
Шумски путеви - су од великог значаја за функционисање 
сваког села и омогућавају лакши и безбеднији приступ 
парцелама под шумама, а зависно од уређености утичу и 
на очуваност постојеће механизације  Поред привредно-
економског значаја шума од великог значаја су и еколошки, 
спортско-рекреативни и туристички значај шума и шумског 
земљишта.

 Еколошки значај шума се огледа у знатном повећању 
кисеоника у атмосфери и смањењу угљен-диоксида. Поред 
овог, шуме имају велику улогу и у пречишћавању ваздуха, 
задржавају велику количину прашине, чађи, аеросоли и 
других штетних материја. Шуме такође филтрирају воду, 
спречавају клизишта и ерозије, смањују буку и ублажавају 
климатске промене.

 Спортско-рекреативни значај је заступљен кроз 
активности и садржаје разних савеза, клубова и удружења 
(планинарски, скијашки, ловачки и др.)

3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ

  Законом о шумама („Службени гласник РС“, бр.30/2010, 
93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.закон) уређује се очување, 
заштита, планирање, гајење и коришћење шума, располагање 
шумама и шумским земљиштем, надзор над спровођењем 
овог закона, као и друга питања значајна за шуме и шумско 
земљиште. Очување, заштита и унапређење стања шума, 
коришћење свих потенцијала шума и њихових функција 
и подизање нових шумских састојина у циљу постизања 
оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре 
шумског фонда у Републици су делатности од општег 
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интереса. Законом је прописано да се обезбеђују услови 
за одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем , 
на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује 
њихова производна способност, биолошка разноврсност, 
способност обнављања и виталност и унапређује њихов 
потенцијал за ублажавање климатских промена, као и 
њихова економска, еколошка и социјална функција, а да се 
при том не причињава штета околним екосистемима. 

У заштити шума и шумског земљишта укључене су и 
локалне самоуправе на својој територији. На име накнаде 
за коришћење шума и шумског земљишта локалним 
самоуправама припада 30% од остварених прихода на 
годишњем нивоу. Из тих средстава јединице локалне 
самоуправе могу финансирати активности на унапређењу 
општекорисних функција шума од значаја за локалну 
самоуправу (комуналне, спортско-рекреативне и друге 
активности и објекти), у складу са програмом који доноси 
надлежни орган локалне самоуправе. Такође, из буџета 
јединице локалне самоуправе, могу се финансирати и 
активности од општег интереса из закона. 

Извештај о трошењу средстава јединица локалне 
самоуправе доставља надлежном Министарству до 31. марта 
текуће године за претходну годину.

4. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ 
ОПШТЕКОРИСНИХ ФУНКЦИЈА ШУМА  ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Средства остварена од надокнаде за коришћење шума 
и шумског земљишта биће утрошена на уређење шумских 
путева.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕРА И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ШУМА И 
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА И НА УНАПРЕЂЕЊУ 

ОПШТЕКОРИСНИХ ФУНКЦИЈА ШУМА 
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 

ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОГРАМОМ 

Средства овог Програма, у укупном износу од 
458.969,50 динара остварена су у предходним годинама од 
дела републичке накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта (30% остварених прихода на годишњем нивоу 
су приход буџета локалних самоуправа) која се наплаћује 
по Закону о наканадама за коришћење јавних добара 
(„Службени гласник РС“,бр .95/2018 и 49/2019).

Средства предвиђена овим Програмом користиће се 
наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе 
утврђених законом о шумама, а кроз спровођење мера и 
активности на основу програма и пројеката на заштити шума 
и шумског земљишта на територији општине Мало Црниће 
по следећој табели:

Р.бр. Ставка Вредност 
радова Напомена 

1. Уређење 
шумских путева  458.969,50

Средства 
од накнаде.
Неутрошена 
средства биће 
пренета у наредну 
годину

Укупно:  458.969,50

6. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И НАДЗОР

Опредељена средства у износу од 458.969,50 дин., са 
урачунатим ПДВ-ом користи ће се у складу са Програмом 
за коришћење средстава од накнаде за коришћење шума и 
шумског земљишта на територији општине Мало Црниће за 
2022.годину. 

На крају периода 01. јануар - 31. децембар 2022. године, 
неискоришћена средства преносе се у наредни период и 
распоређују у Програму коришћења средстава од накнаде 
за коришћење шума и шумског земљишта на територији 
општине Мало Црниће за 2023.годину. 

Стручне и административно-техничке послове 
за реазацију програма и пројеката, као и надзор над 
извршавањем уговорених обавеза, спроводи Општинска 
управа општине Мало Црниће.

 Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Мало 
Црниће''. 

Број: 020-53/2022 
Датум: 27. 05. 2022.године  

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.
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На основу члана 80. Закона о шумама (''Службени 

гласник РС'', број 30/2010, 93/20212, 89/2015 и 95/2018 - др. 
закон) и члана 52. тачка 99. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 
2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Програма коришћења средстава остварених 
од накнада за коришћење шума и шумског земљишта 
на територији општине Мало Црниће за 2022. годину

Члан 1.

Усваја се Програм  коришћења средстава остварених 
од накнада за коришћење шума и шумског земљишта на 
територији општине Мало Црниће за 2022. годину.

Члан 2.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Мало 
Црниће''.

Број: 020-53/2022-01
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

  
ПРЕДСЕДНИК

Горанка Стевић, с.р.

17
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013,105/2014, 
104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 
члана 23. став 2. Одлуке о коришћењу, прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини 
општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало 
Црниће'', број 7/2018) и члана 52. став 1. тачка 43. Статута 
општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало 
Црниће'', број 3/2019 и 2/2022), 

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној  
27. 05. 2022. године, д о н о с и

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОСНОВНОГ 

СРЕДСТВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
МАЛО ЦРНИЋЕ -  КАМИОН СА НАДГРАДЊОМ - 

АУТОСМЕЋАР RESOR F16

I

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ Јавном комуналном 
предузећу ''Чистоћа-Мало Црниће'', без накнаде, основно 
средство у јавној својини Општине Мало Црниће, ново 
нерегистровано возило, и то:

1. Камион са надградњом - аутосмећар RESOR F16 
Запремина сабирног сандука за смеће V=16 m3, 

фабрички број надградње 02.16.389, боја надградње бела, 
година производње 2022. 

Нова надградња је постављена на новом возилу:
 - марка возила :IVECO
 - тип:ML180E25/P-E5
 - комерцијална ознака:Eurocargo ML 180E25/P-E5
 - број шасије:ZCFA51TJ702721901
 - број мотора:F4AE3681DU1011913970
 - радна запремина мотора:5880 cm3
 - снага мотора:185 kW
 - ниво издувне емисије:EURO 5
 - година производње:2022
 - број седишта:1+2
 - боја:S bela M

набавне вредности: 14.988.000,00 динара;

II

Основна средства из тачке I ове Одлуке, у јавној 
својини Општине Мало Црниће, дају се Јавном комуналном 
предузећу ''Чистоћа-Мало Црниће'' на коришћење, без 
накнаде, а за потребе јачања техничког капацитета 
Предузећа, у циљу развоја и унапређења комуналних услуга 
и ефикасности пружања услуга у области комуналних 
делатности: управљање комуналним отпадом односно 
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сакупљање комуналног отпада, његово одвожење и одлагање 
на депонију.

III

У периоду коришћења возила и припадајуће опреме, 
трошкове коришћења возила и опреме, регистрације и 
осигурања возила, сноси Јавно комунално предузеће 
''Чистоћа-Мало Црниће''.

Обавеза Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа-Мало 
Црниће'', је да  основно средство укњижи у своје пословне 
књиге. 

IV

Уговор о давању на коришћење ствари у јавној својини 
из тачке I ове Одлуке, са Јавним комуналним предузећем 
''Чистоћа-Мало Црниће, на основу члана 24. став 1.  Одлуке 
о коришћењу, прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Мало Црниће и на основу 
ове Одлуке, закључује председник Општине.

Примопредаја ствари у јавној својини из тачке I 
спровешће се комисијски.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине Мало Црниће''.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 36. Одлуке о коришћењу, прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини 
општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало 
Црниће'', број 7/2018), поступак прибављања покретних 
средстава у јавну својину спроведен је на начин прописан 
законом којим се уређују јавне набавке.

Након спроведеног поступка јавних набавки, са 
изабраним понуђачем ''Ресор''доо Гаџин Хан, закључен је 
Уговор о јавној набавци аутосмећара, број: 404-172/2021-3 
од 22.12.2021. године. Општинска управа општине Мало 
Црниће прибавила је у јавну својину Општине основно 
средство: камиона са припадајућом опремом-аутосмећара 

На основу члана 7. и 11. Одлуке о коришћењу, 
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 
својини општине Мало Црниће, располагање стварима у 
јавној својини Општине, сматра се отуђење ствари, давање 
ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права 
јавне својине на другог носиоца јавне својине, и друго, а 
корисници ствари у јавној својини Општине су поред органа 
и организација Општине Мало Црниће и јавна предузећа 
чији је оснивач Општина, на основу уговора закљученог на 
основу акта надлежног органа.

Јавно комунално предузеће ''Чистоћа-Мало Црниће'' 
основано је од стране Општине Мало Црниће за обављање 
комуналних делатности које су Предузећу поверене 
оснивачким актом. Како би Предузеће могло обављати 
поверене комуналне делатности – управљање комуналним 
отпадом, потребно је да испуњава услове кадровског 
и техничког капацитета. Општина Мало Црниће као 
оснивач донела је одлуку да се основна средства из тачке 
I диспозитива ове Одлуке, дају на коришћење Јавном 
комуналном предузећу ''Чистоћа-Мало Црниће'', без накнаде, 
а за потребе јачања техничког капацитета Предузећа, у циљу 
развоја и унапређења комуналних услуга и ефикасности 
пружања услуга.

На основу ове Одлуке председник Општине и заступник 
ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'' закључиће Уговор о давању на 
коришћење ствари у јавној својини.

На основу свега напред изнетног одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Број: 020-54/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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18 
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  члана 52. став 
1. тачка 99. Статута општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022), члана 
45. став 1. тачка 15) и став 2. Одлуке о усклађивању послова 
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа – Мало Црниће“ 
Мало Црниће са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/2016 ), објављене у („Службеном 
гласнику општине Мало Црниће“, број 19/2016) и члана 
156. став 2. Пословника Скупштине општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 14/2020), 
разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Чистоћа 
– Мало Црниће“ Мало Црниће, број: 352-53-1, од 21. 02. 
2022. године за давање сагласности на Ценовник услуга за 
прикључење на водоводну мрежу и радове на одржавању 
водоводне мреже, 

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о  давању сагласности  на  Одлуку Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Чистоћа – Мало Црниће“ 
Мало Црниће, број: 352-23-6 од 27. 01. 2022. године, 

којом је усвојен Ценовник услуга за прикључење на 
водоводну мрежу и радове на одржавању водоводне 

мреже 

Члан 1.

  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа – Мало Црниће“ 
Мало Црниће, број; 352-23-6 од 27. 01. 2022. године, којом 
је усвојен Ценовник услуга за прикључење на водоводну 
мрежу и радове на одржавању водоводне мреже.

Члан 2.

Саставни део овог Решења је Одлука и Ценовник услуга 
ЈКП „Чистоћа – Мало Црниће“ Мало Црниће за прикључење 
на водоводну мрежу и радове на одржавању водоводне 
мреже, Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа – Мало Црниће“ 
Мало Црниће.

Члан 3.

 Ово Решење, са Ценовником услуга ЈКП „Чистоћа – 
Мало Црниће“ Мало Црниће, у складу са чланом 70. Одлуке 
о усклађивању послова Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа – Мало Црниће“ Мало Црниће са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), 
објављене у („Службеном гласнику општине Мало Црниће“, 

број 19/2016), Јавно предузеће у обавези је да  објави на 
својој интернет страници.

  Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

 
I/01 Број: 020-55/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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19
На основу члана 42..  Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама(„Службени 
гласник РС“, број 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину 
рада и организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник  РС“, број 27/2020), члана 1. тачка 
5. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за 
територију Општине Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 1/2011) и члана 52. Статута 
општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало 
Црниће“, број 3/2019 и 2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће, на седници одржаној 
27. 05. 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Мало Црниће

I

 РАЗРЕШАВА  СЕ  Небојша Судимац, дипломирани 
правник, дужностичлана Штаба за ванредне ситуације 
општине Мало Црниће, због разрешења са положаја 
начелника Општинске управе општине Мало Црниће и 
престанка радног односа у општинској управи општине 
Мало Црниће.

II

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

 Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положај, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

I/01 Број: 020-56/2022
У Малом Црнићу, 27. 05. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

20
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 
47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије („Службени гласник 
РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 
и 149/20), члана 29. став 2. Правилника о ближим условима за 
расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске 
ефикасности („Службени гласник РСˮ, број 12/22), Решења 
о  финансирању програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице 
локалне самоуправе, као и градске општине, број 401-00-
4/2022-01 од 25.02.2022. године, донетим од стране Управе 
за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, 
којим су општини додељена средства у износу од 5 (пет) 
милион, а на основу чега ће  500.000 (пет стотина)  хиљада 
динара определити општина Мало Црниће, а  500.000 (пет 
стотина) хиљада динара Управа за подстицање и унапређење 
енергетске ефикасности  за суфинансирање мера енергетске 
ефикасности из овог правилника  Општинско веће општине  
Мало Црниће на седници одржаној дана 15. 04. 2022.   године, 
донело је 

П Р А В И Л Н И К
О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ 
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ 
СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, 

ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  
ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ 

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП 1/22

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о суфинансирању енергетске санације, 
породичних кућа и станова путем уградње соларних панела 
за производњу електричне енергије за сопствене потребе 
и унапређење термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи ,  термостатских  
вентила и делитеља топлоте (у даљем тексту Правилник) 
уређује се: циљ спровођења енергетске санације; радови, 
опрема и извештаји које се суфинансирају и ближи услови 
за расподелу и коришћење средстава; учесници, начин 
њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских 
средстава, проценат суфинансирања; начин и услови пријаве 
на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних 



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 3/22

33

субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и 
критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење 
реализације и извештавање.  

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних 
кућа, станова је унапређење енергетске ефикасности у 
стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих 
извора енергије у домаћинствима на територији Општине 
Мало Црниће.

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником 
спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који 
се баве производњом, услугама и радовима на енергетској 
санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  
бесповратних средстава су домаћинства на територији 
Општине Мало Црниће.

Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање Програма енергетске 
санације, породичних кућа и станова, на основу Јавног 
позива за доделу средстава за финансирање Програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа 
и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као 
и градске општине, ЈП 1/22, објављеним од стране Управе 
за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, 
опредељују се Одлуком о буџету Општине.

Члан 4.

Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог 
Правилника додељују се на основу јавног позива за 
домаћинстава у највишем износу  до 50% од вредности 
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави 
при чему је максимални износ одобрених средстава по 
појединачној пријави дефинисан у члану 6. 

Члан 5.

Одлуку о додели средстава грађанима доноси 
Општинско веће општине Мало Црниће на предлог Комисије 
за реализацију енергетске санације.

Члан 6.

 Реализоваће се следеће мере енергетске ефикасности:

1) набавка и уградња соларних панела, инвертера 
и пратеће инсталације за породичне куће за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије, и израде неопходне техничке 
документације и извештаја извођача радова на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије који су у складу са законом неопходни 
приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене 
снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену 
електричну енергију, а  максимално до 6 kW.

Укупан износ средства подстицаја која се додељују за 
ову меру, представљаће мањи износ од:
 - - 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а 

максимално  420.000 динара са ПДВ-ом, и;
 - - износа који се добија множењем снаге у kW соларних 

панела из достављене профактуре, са  износом од 
70.000 динара са ПДВ-ом

 
 Укупан износ средстава подстицаја која додељује 

општина за ову меру енергетске ефикасности износи 400.000 
динара

2) унапређење термотехничких система зграде путем 
замене система или дела система ефикаснијим системом 
путем:

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих 
пумпи за породичне куће,

Удео средства подстицаја износи 50% од износа 
предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално 
15.000,00 динара са ПДВ-ом по циркулационој пумпи. 

(2) опремања система грејања са 
уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, 
баланс вентили) за станове,

Удео средства подстицаја износи 50% од износа 
предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално:

15.000,00 динара са ПДВ-ом по калориметару
1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте
1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском вентилу.

 Укупан износ средстава подстицаја која додељује 
општина за ову меру енергетске ефикасности износи 100.000 
динара.

 Домаћинстава не могу да конкуришу за више од 
једне мере енергетске ефикасности из овог члана.

 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују 
јавним позивом за привредне субјекте.

 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни 
позив за домаћинства и стамбене заједнице  дати су у члану 
26. овог Правилника
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Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са 
урачунатим ПДВ-ом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и 
опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед 
и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката 
енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити 
финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Мало 
Црниће су:

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: 
царински и административни трошкови

2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем 
кредитног задужења: трошкови одобравања 
кредита, трошкови камата, трошкови кредитног 
бироа, трошкови осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и 
извршене услуге (плаћене или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за 
бесповратна средства сам производи или за услуге 
које  подносилац захтева сам извршава 

5) Други трошкови који нису у складу са енергетском 
санацијом.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Директни корисници средстава за реализацију 
енергетске санације су привредни субјекти.

 Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче 
материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше 
услуге у складу са одредбама уговора и у договореним 
роковима.

Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних средстава су 
домаћинства и стамбене заједнице.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Општинско веће општине Мало Црниће доноси Решење 
о образовању комисије за реализацију енергетске санације (у 
даљем тексту Комисија).

Јавни конкурси за суфинансирање енергетске санације 
у име Општинског већа општине Мало Црниће спроводи 
Комисија, коју Општинско веће општине Мало Црниће 
формира Решењем о образовању комисије.  

Решењем о образовању Комисије утврђују се: број 
чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије 
(име и презиме, назив радног места), основни задаци  и 
друга питања од значаја за рад Комисије. 

Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду.

Члан 12.

Основни задаци Комисије нарочито обухватају:
Припрема конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и 
друго ).

Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  
на огласној табли и званичној интернет страници Општине 
Мало Црниће;

Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор пријављених 

привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних 

корисника и крајњих корисника на огласној табли и званичној 
интернет страници општине Мало Црниће, разматрање 
приговора на прелиминарну листу изабраних привредних 
субјеката и домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг 
листа крајњих корисника представља основ за теренски 
обилазак Комисије;

Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 
корисника којима је признато право на бесповратна средства;

Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске 
санације и Решења о коначној листи директних и крајњих 
корисника за спровођење мера енергетске санације, а које се 
финансирају из буџета општине Мало Црниће.

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна 
да  Општинском већу достави записнике и извештај о  раду.

Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање два 
најављена обиласка, и то:
 - пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 

почетног стања објекта и веродостојности података из 
поднете пријаве, као  и оправданост  предложених мера 
енергетске санације; 

 - након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка радова.  

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места 
врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство 
подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, 
при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други 
задржава Комисија. 

Записник  садржи и технички извештај о постојећем 
стању објекта/ након реализованих мера.
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Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли 
постоје индиције о незаконитим радњама или грубом 
кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу са 
одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и врши контролу 
њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата:
 - Обавезу директног/крајњег корисника средстава да 

обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима 
одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши 
увид у релевантну документацију насталу у току 
реализације активности;

 - Прикупљање информација од директног/крајњег 
корисника средстава;

 - Друге активности предвиђене уговором;
 - Припрему  извештаје о напретку и обавештавање 

надлежних органа и јавности.

Члан 13.

Рокови за реализацију
 - рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике 

средстава је најмање 15 дана;
 - евалуација пријава на Јавни позив директних корисника 

средстава и доношење прелиминарне ранг листе не 
може бити дужe од 15 дана;

 - рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је 
најмање 21 дан;

 - евалуација пријава крајњих корисника и доношење 
прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може 
бити дужe од  15  дана;

 - доношење коначне ранг листе директних / крајњих 
корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана 
подношења последњег приговора.

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.
        
Средства Буџета Општине Мало Црниће за 

суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и 
станова додељују се у складу са одредбама овог Правилника. 

Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата 
расписивање јавног позива за привредне субјекте, 
прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, 
контролу формалне исправности и комплетности пријава, 
испуњености услова и оцењивање привредних субјеката ради 
утврђивање листе директних корисника и доношење акта 
о избору директних корисника, као и, расписивање јавног 
позива за грађане, прикупљање и комплетирање пријава, 
контролу формалне исправности и комплетности пријава, 
оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника 
на основу критеријума из јавног позива, доношење акта о 
избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних 
корисника доноси општинско веће општине Мало Црниће.  

Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи 
Комисија. 

Пријава подразумева подношење документације у року 
који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује 
на интернет страници Општине, а најава јавног позива и у 
локалним медијима. 

Члан 16.
 
Услови за учешће привредних субјекти који врше 

набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће 
инсталације на јавном позиву:
 - да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су 

као привредна друштва и предузетници најмање  шест 
месеци од дана подношења пријаве,

 - да над њима није покренут стечајни поступак или 
поступак ликвидације,

 - да имају атесте за материјале и производе
 - да имају запосленог или на неки други начин 

ангажованог инжењера електротехнике који поседује 
лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња 
објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за 
уграђену инсталацију соларних панела за производњу 
електричне енергије  

 - да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и 
на соларне колекторе од минимално 10 године.

Услови за учешће привредних субјекти који 
врше радове на унапређењу термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  
термостатских  вентила и делитеља топлоте на јавном 
позиву: 
 - да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су 

као привредна друштва и предузетници најмање  шест 
месеци од дана подношења пријаве,

 - да над њима није покренут стечајни поступак или 
поступак ликвидације,

 - да имају атесте за материјале и производе,

Садржај јавног позива за директне кориснике 
(привредне субјекте)

Члан 17.

Јавни позив из члана 15. овог Правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива, 
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2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању 
енергетске санације  на територији јединице локалне 
самоуправе, 

3) намену средстава, 
4) услове за учешће на конкурсу, 
5) документацију коју подносилац мора поднети уз 

пријавни образац,
6) испуњеност услова из јавног позива, 
7) начин и рок подношења пријаве, 
8) начин објављивања одлуке о учешћу привредних 

субјеката у суфинансирању енергетске санације по 
јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне кориснике 
(привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект 
садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац за привредне субјекте који врше 
набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће 
инсталације се налази у прилогу јавног позива и садржи 
нарочито:

1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) цена за комплетну кровну уградњу и опрему за соларну 

електрану  капацитета  6 kW инсталисане снаге соларних 
панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије, уградњу двосмерног 
мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне 
енергије, цену израде техничке документације која обухвата 
предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних 
панела и уградњи мерног места који је у складу са законом 
неопходан приликом прикључења на дистрибутивни 
систем. Цену дати по наведним ставкама а потребну опрему 
предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система 
ОДС-а;

4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима спецификацију 
радова и обавезу израде извештаје  о уградњи соларних 
панела и пратеће инсталације за производњу електричне 
енергије и уградње, 

 Пријавни образац привредних субјекти који 
врше радове на унапређењу термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  
термостатских  вентила и делитеља топлоте се налази у 
прилогу јавног позива и садржи нарочито:

1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга;

Критеријуми за рангирање директних корисника 
(привредних субјеката)

Члан 19.

Критеријуми за рангирање директних корисника 
који врше набавку и радове на уградњи соларних панела 
и пратеће инсталације обухватају следеће:

1) цену из члана 18. став 2. тачка 3).
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле
4) други критеријуми ближе дефинисани јавним 

позивом.

Критеријуми за рангирање директних корисника који 
врше набавку и радове на унапређењу термотехничког 
система путем уградње калориметара, циркулационих 
пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте 
обухватају следеће:

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за 
коју конкуришу;

2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) други критеријуми ближе дефинисани јавним 

позивом.

 Јавним позивом се одређује максимални број бодова по 
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, 
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих 
критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима 
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не 
може прећи 100.

Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних 
корисника и уговарање

Члан 20.

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних 
субјеката врши се применом критеријума из члана 19. овог 
Правилника. 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног 
позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија 
објављује на огласној табли Општине и званичној интернет 
страници Града/Општине.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију по утврђивању 
прелиминарне листе директних корисника, у року од три 
дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници 
конкурса имају право приговора Комисији у року од осам 
дана од дана њеног објављивања.
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Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на 
прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  
Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 
15 дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку Комисија води записник и 
сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних 
корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте 
доставља Општинском већу на усвајање.

Председник Општинског већа општине Мало Црниће 
доноси  Одлуку о избору директних корисника у спровођењу 
мера енергетске санације. 

Одлука Општинског већа општине Мало Црниће о 
избору директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације објављује се на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине Мало Црниће.

Уговор о спровођењу мера енергетске санације потписује 
се након доношења Решења о коначној листи крајњих 
корисника за спровођење мера енергетске санације.

Уколико се на јавни позив за директне кориснике за 
одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни 
један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се 
неће налазити у јавном позиву за домаћинства.

 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

грађанима (домаћинствима)

Члан 21.

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 
бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију 
породичних кућа и станова доноси Општинско веће општине 
Мало  Црниће.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима 
спроводи Комисија. 

Грађани - учесници конкурса подносе пријаву Комисији. 
Пријава подразумева подношење конкурсне документације  
у року који је утврђен јавним позивом.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује 
на огласној табли Општинске управе и званичној интернет 
страници Општине, а најава јавног позива и у свим локалним 
медијима. 

Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив,
2) пријавни образац са листом потребних докумената.  

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају 
следеће услове:

1) да је подносилац пријаве,

2) власник објекта, или   
3) ако подносилац пријаве није власник, онда да 

подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за 
који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети 
писану сагласност власника објекта,

4) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију 
рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња 
електричне енергије  у објекту  у претходном месецу 
минимално 30 kwh, 

5) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала 
и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за 
преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање 
пројеката енергетске ефикасности,

6) и други услови у складу са јавним позивом за 
домаћинства.

Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства)

Члан 23.

Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива, 
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању 

енергетске санације  на територији јединице локалне 
самоуправе, 

3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) услове за учешће на конкурсу, 
6) листу директних корисника преко којих се реализују 

радови на енергетској санацији,
7) документацију коју подносилац мора поднети уз 

пријавни образац,
8) начин на који општина Мало Црниће пружа додатне 

информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и 
подношењу пријаве,

9) начин и рок подношења пријаве, 
10) поступак одобравања средстава,
11) начин објављивања одлуке о остваривању права на 

бесповратна средства грађанима за спровођење енергетске 
санације по јавном позиву.

Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане)

Члан 24.

Документацијa коју доставља грађанин подносилац 
пријаве при подношењу пријаве: 

1) потписан и попуњен Пријавни образац за 
суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1)  
са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о 
стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система 
објекта;

2) фотокопије личних карата или очитане личне карте за 
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сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју 
се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије 
здравствених књижица;

3) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију 
за стамбени објекат  за који се конкурише за последњи месец, 
ради доказа да се  живи у пријављеном стамбеном објекту о 
(препоручује се да минимална потрошња не може бити мања 
од 30 kWh месечно);

4) предмер и предрачун/ профактура за опрему са 
уградњом издата од привредног субјекта са листе директних 
корисника (привредних субјеката)  (Прилог 2) коју је 
објавило/ла Град/Општина;

5) потписана изјава о сагласности да орган за потребе 
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, 
а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3)

6) и друга документа у складу са Јавним позивом.

Општина ће обезбедити прибављање информације 
по службеној дужности за извод из листа непокретности, 
(обезбеђује град/општина),

Члан 25.

Право учешћа на јавном позиву немају: 
 - власници посебних делова стамбено-пословног 

објеката који не служе за становање
 - власници стамбених објеката који су у претходне 

две године после достављања Решења о додели 
бесповратних средстава за сличне активности одустали 
од спровођења активности. 

Критеријуми за избор пројеката грађана  (домаћинства)

Члан 26.

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор 
корисника средстава врши ће се на основу листе приоритета 
састављене бодовањем према критеријумима. 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених 
заједница које обухватају мере енергетске ефикасности 

из члана 6. став 1. тачка 1)

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и извештаја 

извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне 
енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем 

(породичне куће)
Постојеће стање спољних зидова Број бодова максимално
Спољни зидови и кров без термичке изолације 5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 25

Постојећи начин грејања на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 5

Електрична енергија 10

Дрво 15

Природни гас/пелет 25

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 25

К фактор заузетости површине за породичне куће
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К<15 20
15≤К<17,5 19,5
17,5≤К<20 19
20≤К<22,5 18,5
22,5≤К<25 18
25≤К≤27,5 17,5
27,5≤К≤30 17

К>30 16
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 
6. став 1. тачка 2)

Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела 
система ефикаснијим системом путем:

- уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи;
- опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 

количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили)

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50

Електрична енергија 40

Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20
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К фактор заузетости површине за станове
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова

К<10 5
10≤К<12,5 4,5
12,5≤К<15 4
15≤К<17,5 3,5
17,5≤К<20 3
20≤К≤22,5 2,5
22,5≤К≤25 2

К>25 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по 
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, 
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих 
критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима 
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не 
може прећи 100.

Уколико се за грејање користе два или више различитих 
енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина 
бодова за наведене енергенте.

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се 
налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је 
укупна површина највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, 
предност имају подносиоци пријава чији је фактор 
искоришћавања површине К мањи.  

Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана

Члан 27.
         
Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава врши 

се применом критеријума из  члана 26. 
Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из 

члана 26., утврђује прелиминарну ранг листу крајњих 
корисника за сваку меру енергетске ефикасности из јавног 
позива на основу бодовања према критеријумима из члана 
26. овог правилника.

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на 
огласној табли Града/Општине и званичној интернет 
страници града/Општине.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из 
става 2. овог члана у року од три дана од дана објављивања 
листе у складу са ставом 3. овог члана.

На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава 
имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана 
њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу 
ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре 
на листу из става 2. овог члана као и да донесе  одлуку о 
приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана 
од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе 
ревидирану прелиминарну листу. 

На основу  листе из става 6. овог члана Комисија врши 
теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката 
са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве 
до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из 
става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао 
неистините податке у пријави Комисија га елиминише из 
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи 
теренски обилазак првог следећег на листи код кога није 
вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство 
подносиоца захтева комисија сачињава записник у два 
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примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један 
задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли 
су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин 
поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог члана комисија 
сачињава коначну листу крајњих корисника.

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на 
огласној табли Општине и званичној интернет страници 
Општине Мало Црниће.

На листу из става 10. овог члана  подносиоци пријава код 
којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне 
листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу 
ЈЛС.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 
10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора 
и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну 
листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Мало Црниће доноси Одлуку 
о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за 
спровођење мера енергетске санације, на основу чега се 
закључују уговори.

Члан 28.

Уколико Град током трајања Конкурса не прими 
довољан број важећих пријава за неку од мера предвиђених 
Конкурсом, Комисија ће повећати број корисника средстава 
за другу меру зависно од броја пристиглих пријава.

 Уколико се не утроше планирана средства за неку 
од меру, средства ће се доделити следећем кориснику који 
испуњава услове према листи корисника за другу меру.

Исплата средстава

Члан 29.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво 
директним корисницима не крајњим корисницима, након 
што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном 
кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка 
реализације мере. 

Услов да се пренесу средства директном кориснику је 
потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено 
предмером и предрачуном који је грађанин предао када се 
пријавио за меру као и у складу са записником Комисије 
приликом првог изласка.

Услови да општина пренесе средства субвенције 
привредном субјекту (извођачу радова) су:

Потврда Комисије да су радови изведени како је 
предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин 
предао када се пријавио на јавни позив. 

Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању 

са нето мерењем са ЕПС снабдевањем. 
ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-

произвођача на дистрибутивни систем  и упише га у регистар 
купца-произвођача.

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију 
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.

Корисник средстава ће вршити пренос средстава 
изабраним привредним субјектима у складу са закљученим 
уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове 
изведених радова који буду већи од износа субвенције 
наведене у члану 6. овог правилника (максималног износа 
учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће 
надлежни органи који су задужени за урбанизам односно 
заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико Корисник средстава није средства наменски 
утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером 
и предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом 
пријаве, ЈЛС неће уплатити средства додељена јавним 
позивом.

Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да 
реализује набавку од одабраног директног корисника, има 
право да изврши набавку од другог директног корисника 
са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести 
Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да 
износ не може бити већи од одобреног.

       
VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ

Извештавање

Члан 30.

Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним 
енергетским санацијама  и  подноси га Општинском већу. 

Јавност се информише о реализацији енергетских 
санација  преко локалних медија и интернет странице 
Општине.

Завршни извештај о спроведеним енергетским 
санацијама, који посебно садржи информације о спроведеним 
активностима и утрошеним финансијским средствима, 
уочене недостатке у имплементацији активности и њихове 
узроке, податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова 
са ефектом стаклене баште, подноси се Општинском већу  и 
објављује на интернет страници.  

Директни корисници средстава који изводе радове 
на енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком 
моменту, омогуће контролу реализације активности и увид 
у сву потребну документацију.

Објављивање
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Члан 31.

Подаци и акти које Комисија објављују на  званичној 
интернет страници Општине Мало Црниће, морају се 
објавити и на огласној табли Општине.

Чување документације

Члан 32.

Општинска управе општине Мало Црниће има обавезу 
да чува комплетну документацију насталу у поступку 
суфинансирања енергетске санације  у складу са важећим 
прописима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће 
објављен  у „Службеном гласнику Општине Мало Црниће.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Број: 06-23/2022-9
У Малом Црнићу, 15.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                              Малиша Антонијевић, с.р.

  

21
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 
47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и 
рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, 
број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20)  
и члана 76. Статута општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број: 3/19), Oпштинско 
веће општине Мало Црниће  на седници одржаној дана 15. 
04. 2022.   године, донело је 

П Р А В И Л Н И К 
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА и СТАНОВА 
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ 
ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ 
ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ЈП1/22

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о суфинансирању мера енергетске 
санације породичних кућа и станова (у даљем тексту 
Правилник) уређује се: циљ спровођења мера; мере које се 
суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење 
средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог 
учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, 
проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни 
конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката; 
начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за 
селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације и 
извештавање.  

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних 
кућа и станова   је унапређење енергетске ефикасности у 
стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих 
извора енергије у домаћинствима на територији Општине 
Мало Црниће.

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником 
спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који 
се баве производњом, услугама и радовима на енергетској 
санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  
бесповратних средстава су домаћинства на територији 
Општине Мало Црниће .
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Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање Програма енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на 
основу Јавног позива, ЈП 1/22 опредељују се Одлуком о 
буџету Општине Мало Црниће.

Члан 4.

Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог 
Правилника додељују се на основу јавног позива за 
домаћинстава у највишем износу  до 50% од вредности 
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави 
при чему је максимални износ одобрених средстава по 
појединачној пријави дефинисан у члану 6. 

Члан 5.

Одлуку о додели средстава грађанима доноси 
Општинско веће општине Мало Црниће на предлог Комисије 
за реализацију мера енергетске санације.

Члан 6.

Укупно планирана средства које општина заједно са 
средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности додељује путем Јавног позива бр.401-15/2022-2 
за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива, 
ЈП 1/22, износе 10 (десет) милиона динара, од чега је 5 (пет) 
милиона динара определила општина Мало Црниће, а  5 
(пет) милиона динара Управа за подстицање и унапређење 
енергетске ефикасности, а за суфинансирање мера из овог 
члана 9 (девет) милиона динара, од чега је 4,5 (четири ипо) 
милиона динара определила општина Мало Црниће, а  4,5 
(четири ипо) милиона динара Управа за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности.

Спроводиће  се следеће мере енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког омотача са 
одговарајућим термичким својствима према негрејаним 
просторијама,за породичне куће и станове. 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, 
као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци 
и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и 
правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа 
старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа 
прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, 
глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са 

унутрашње стране зида 
Удео средства подстицаја износи максимално 50% од 

вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 
пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

2) постављање и набавка материјала за  термичку 
изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, 
зидова, подова на тлу и осталих делова термичког 
омотача према негрејаном простору за породичне куће.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за 
ову меру, представља мањи износ од:

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а 
максимално  210.000 динара са ПДВ-ом, и;

(2) износа  који се добија множењем површине из 
достављене профактуре, са  износом од 2.000,00 динара са 
ПДВ-ом.

 3) постављање и набавка материјала за  термичку 
изолацију испод кровног покривача за породичне куће 
(за ову меру се може конкурисати и заједно са мером 
постављање и набавка материјала за  термичку изолацију 
зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, 
подова на тлу и осталих делова термичког омотача према 
негрејаном простору за породичне куће из става 2. тачка 
2), овог члана). 

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен 
кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, 
грађевинске радове на замени хидроизолације и других 
слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и 
радове на замени конструктивних елемената крова 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за 
ову меру, представља мањи износ од:

(1)  50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а 
максимално 150.000,00 динара са ПДВ-ом, и;

(2) износа  који се добија множењем површине из 
достављене профактуре, са  износом од 1.500 динара са 
ПДВ-ом. 

4) набавка и  инсталација котлова на природни 
гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 
простора, или замена постојећег грејача простора (котао 
или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности 
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
максимално:

-  85.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас;
- 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу 

(пелет и сечка).
5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, 

грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне 
куће и станове (за ову меру се може конкурисати само 
заједно са мером замене постојећег грејача простора 
(котао или пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 4), овог 
члана).

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности 
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
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максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.
6) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће 

инсталације грејног система (грејач простора или 
комбиновани грејач) за породичне куће.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности 
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 
максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом

7) набавка и уградње соларних колектора у 
инсталацију за централну припрему потрошне топле 
воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће 
инсталације грејног система за породичне куће.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за 
ову меру, представља мањи износ од::

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а 
максимално  140.000,00 динара са ПДВ-ом, и;

(2) износа  који се добија множењем количине топле 
воде из достављене профактуре, са  износом од 
650,00 динара са ПДВ-ом. 

Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне 
мере енергетске ефикасности из овог члана, осим за мере из 
става 2. тач.  3) и 5) овог члана.

Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним 
позивом за привредне субјекте, али морају да задовоље 
следеће минималне услове: 

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким 
карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

 - U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и 
балконска врата

 - U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата
2) Спољни зид на породичним кућама следећих 

карактеристика:
- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 

cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави 
та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде 
треба да буде усклађена са традиционалном локалном 
архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих 
неадекватних колорита

3) Минимални степен корисности котла (грејача 
простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 
85%;

4) Минимални степен корисности котла (грејача 
простора) на  природни гас износи 90%;

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за 
енергетску санацију стамбених објекта:

1) За мере из става 2. тач 3) и 4) овог члана  средства 
подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за 
појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени 
објекат има два или више власника, пријаву подноси један 
од власника уз писмену сагласност осталих власника. 
Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним 
материјалом не морају се термички изоловати.

2) Двојни објекти различитих власника као и објекти у 
низу третирају се као засебни објекти.

За мере из става 2. тач 1) и 2) овог члана средства се неће 
одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и 
врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата 
стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним 
простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, 
средства се могу користити за замену столарије на једној или 
свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа 
мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту 
подносе појединачне пријаве за замену столарије.

Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за 
домаћинства   дати су у члану 26. овог Правилника. 

Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са 
урачунатим ПДВ-ом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и 
опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед 
и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката 
енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити 
финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Мало 
Црниће су:

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински 
и административни трошкови

2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем 
кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, 
трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови 
осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и 
извршене услуге (плаћене или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за 
бесповратна средства сам производи или за услуге које  
подносилац захтева сам извршава 

5) Други трошкове који нису у складу са мерама 
енергетске санације

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Директни корисници средстава за реализацију мера 
енергетске санације су привредни субјекти.

 Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче 
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материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше 
услуге у складу са одредбама уговора и у договореним 
роковима.

Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних средстава су 
домаћинства. 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Општинско веће општине Мало Црниће доноси Решење 
о образовању комисије за реализацију мера енергетске 
санације (у даљем тексту Комисија).

Јавни конкурси за суфинансирање мера енергетске 
санације у име Општиног већа општине Мало Црниће 
спроводи Комисија, коју Општинско веће општине Мало 
Црниће формира Решењем о образовању комисије.  

Решењем о образовању Комисије утврђују се: број 
чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије 
(име и презиме, назив радног места), основни задаци  и 
друга питања од значаја за рад Комисије. 

Општина  је дужна да, на захтев Управе, као члана 
комисије  из става 1. овог члана укључи лице које именује 
Управа

Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду.

Члан 12.

Основни задаци Комисије нарочито обухватају:
Припрема конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и 
друго ).

Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  
на огласној табли и званичној интернет страници Општине  
Мало Црниће;

Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор пријављених 

привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних 

корисника и крајњих корисника на огласној табли и званичној 
интернет страници општине Мало Црниће, разматрање 
приговора на прелиминарну листу изабраних привредних 
субјеката и домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг 
листа крајњих корисника представља основ за теренски 
обилазак Комисије;

Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 
корисника којима је признато право на бесповратна средства;

Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске 
санације и Решења о коначној листи директних и крајњих 

корисника за спровођење мера енергетске санације, а које се 
финансирају из буџета општине Мало Црниће.

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна 
да  Општинском већу достави записнике и извештај о  раду.

Теренски рад Комисије обухвата да спроведе најмање 
два најављена обиласка, и то:
 - пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 

почетног стања објекта и веродостојности података из 
поднете пријаве, као  и оправданост  предложених мера 
енергетске санације; 

 - након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка радова.  

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места 
врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство 
подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, 
при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други 
задржава Комисија. 

Записник  садржи и технички извештај о постојећем 
стању објекта/ након реализованих мера.

Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли 
постоје индиције о незаконитим радњама или грубом 
кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу са 
одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и врши контролу 
њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата:
 - Обавезу директног/крајњег корисника средстава да 

обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима 
одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши 
увид у релевантну документацију насталу у току 
реализације активности;

 - Прикупљање информација од директног/крајњег 
корисника средстава;

 - Друге активности предвиђене уговором;
 - Припрему  извештаје о напретку и обавештавање 

надлежних органа и јавности.

Члан 13.

Рокови за реализацију
 - рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике 

средстава је најмање 15 дана;
 - евалуација пријава на Јавни позив директних 

корисника (привредни субјекти) средстава и доношење 
прелиминарне ранг листе не може бити дужe од 15 
дана;

 - рок за пријаву крајњих корисника (домаћинства) на 
Јавни позив је најмање 21 дан;

 - евалуација пријава крајњих корисника и доношење 
прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може 
бити дужe од  15  дана;

 - доношење коначне ранг листе директних / крајњих 
корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана 
подношења последњег приговора;
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IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.

Средства Буџета Општине  Мало Црниће за 
суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и 
станова додељују се у складу са одредбама овог Правилника. 

Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата 
расписивање јавног позива за привредне субјекте, 
прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, 
контролу формалне исправности и комплетности пријава, 
испуњености услова и оцењивање привредних субјеката ради 
утврђивање листе директних корисника и доношење акта 
о избору директних корисника, као и, расписивање јавног 
позива за грађане, прикупљање и комплетирање пријава, 
контролу формалне исправности и комплетности пријава, 
оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника 
на основу критеријума из јавног позива, доношење акта о 
избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних 
корисника доноси Општинско веће општине Мало Црниће.  
Јавни позив се расписује за све мере из члана 6. овог 
правилника.

Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи 
Комисија. 

Пријава подразумева подношење документације у року 
који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује 
на интернет страници Општине Мало Црниће, а најава 
јавног позива и у локалним медијима. 

Члан 16.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти 
који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме 
и уређаја  и испуњавају следеће услове:
 - да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су 

као привредна друштва и предузетници најмање  шест 
месеци од дана подношења пријаве,

 - да над њима није покренут стечајни поступак или 
поступак ликвидације,

 - да имају атесте за материјале и производе,

Садржај јавног позива за директне кориснике 
(привредне субјекте)

Члан 17.

Јавни позив из члана 15. овог Правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива, 
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању 

мера енергетске санације  на територији јединице 
локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) услове за учешће на конкурсу, 
6) документацију коју подносилац мора поднети уз 

пријавни образац,
7) испуњеност услова из јавног позива, 
8) начин и рок подношења пријаве, 
9) начин објављивања одлуке о учешћу привредних 

субјеката у суфинансирању мера енергетске 
санације по јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне кориснике 
(привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект 
садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и 
садржи нарочито:

1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга;

Критеријуми за рангирање директних корисника 
(привредних субјеката)

Члан 19.

Критеријуми за рангирање директних обухватају 
следеће:

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру 
за коју конкуришу;

2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) други критеријуми ближе дефинисани јавним 

позивом.
 Јавним позивом се одређује максимални број бодова по 

сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, 
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих 
критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима 
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не 
може прећи 100.

Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних 
корисника и уговарање
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Члан 20.

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних 
субјеката врши се применом критеријума из члана 19. овог 
Правилника. 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног 
позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија 
објављује на огласној табли Општине и званичној интернет 
страници Општине Мало Црниће.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију по утврђивању 
прелиминарне листе директних корисника, у року од три 
дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници 
конкурса имају право приговора Комисији у року од осам 
дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на 
прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  
Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 
15 дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку Комисија води записник и 
сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних 
корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте 
доставља Општинском већу на усвајање.

Општинско веће општине Мало Црниће доноси  Одлуку 
о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације. 

Одлука Општинског већа општине Мало Црниће о 
избору директних корисника у спровођењу мера енергетске 
санације објављује се на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници Општине Мало Црниће.

Уговор о спровођењу мера енергетске санације потписује 
се након доношења Решења о коначној листи крајњих 
корисника за спровођење мера енергетске санације.

Уколико се на јавни позив за директне кориснике за 
одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни 
један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се 
неће налазити у јавном позиву за домаћинства. 

 
Јавни позив за доделу бесповратних средстава 

домаћинствма 

Члан 21.

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу 
бесповратних средстава домаћинствима за енергетску 
санацију породичних кућа и станова доноси Општинско 
веће општине Мало Црниће.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима 
спроводи Комисија. 

Домаћинства - учесници конкурса подносе пријаву 
Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне 

документације  у року који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује 

на огласној табли Општинске управе и званичној интернет 
страници Општине Мало Црниће, а најава јавног позива и у 
свим локалним медијима. 

Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив
2) пријавни образац са листом потребних докумената  

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која 
станују у породичним кућама и становима  и испуњавају 
следеће услове:

1) да је подносилац пријаве:
 - власник објекта, или   
 - ако подносилац пријаве није власник, онда да 

подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси 
објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз 
пријаву поднети писану сагласност власника објекта

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију 
рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња 
електричне енергије  у објекту  у претходном месецу 
минимално 30 kwh.  

3) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала 
и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за 
преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање 
пројеката енергетске ефикасности.

4) и други услови у складу са јавним позивом за 
домаћинства.

 
Уколико има више од једног власника породичне 

куће, потребно је доставити сагласност осталих власника 
приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне 
куће, потребно је доставити сагласност власника.

Садржај Јавног позива за крајње кориснике 
(домаћинства)

Члан 23.

Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива, 
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању 

мера енергетске санације  на територији јединице 
локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) број мера за које један корисник може да конкурише,
6) услове за учешће на конкурсу, 
7) листу директних корисника преко којих се реализују 

мере,
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8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац,
9) начин на који општина Мало Црниће пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и 

подношењу пријаве,
10) начин и рок подношења пријаве, 
11) поступак одобравања средстава,
12) начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна средства грађанима и стамбеним заједницама за 

спровођење мера енергетске санације по јавном позиву.

Пријава на јавни позив за крајње кориснике( домаћинства)

Члан 24.

Документацијa коју доставља грађанин - подносилац пријаве при подношењу пријаве: 
1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1)  са попуњеним 

подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
2) фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју 

се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
3) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за последњи месец, 

ради доказа да се  живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити 
мања од 30 kWh месечно);

4) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку котла на природни 
гас);

5) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних 
корисника (привредних субјеката)  (Прилог 2) коју је објавила Општина;

6) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом 
адресом становања; 

7) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3)

Општина ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности извод из листа непокретности, 
(обезбеђује општина).

Члан 25.

Право учешћа на јавном позиву немају: 
 - власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање
 - власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних 

средстава за сличне активности одустали од спровођења активности. 

Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће и станови)

Члан 26.

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће
се на основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима: 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске ефикасности из 
члана 6. став 2. тач. 2) и 3)
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Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког 
омотача према негрејаномпростору(стамбених зграда и породичних кућа)

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 50

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 40

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 30

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 10

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 20
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10
ПВЦ, алуминијум 0

Постојећи начин грејања на*: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 20

Електрична енергија 15

Дрво 10

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања 0
К фактор заузетости површине за станове
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова

К<10 5
10≤К<12,5 4,5
12,5≤К<15 4
15≤К<17,5 3,5
17,5≤К<20 3
20≤К≤22,5 2,5
22,5≤К≤25 2

К>25 1

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15 5
15≤К<17,5 4,5
17,5≤К<20 4
20≤К<22,5 3,5
22,5≤К<25 3
25≤К≤27,5 2,5
27,5≤К≤30 2
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К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину станова

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава  које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 1) 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача 
са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама

(породичним кућама и становима )
Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 50
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30
ПВЦ, алуминијум 10

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 20

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 15

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 10

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 0

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 20

Електрична енергија 15

Дрво 10

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0
К фактор заузетости површине за станове 
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта 

(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова

К<10 5
10≤К<12,5 4,5
12,5≤К<15 4
15≤К<17,5 3,5
17,5≤К<20 3
20≤К≤22,5 2,5
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22,5≤К≤25 2

К>25 1

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15 5
15≤К<17,5 4,5
17,5≤К<20 4
20≤К<22,5 3,5
22,5≤К<25 3
25≤К≤27,5 2,5
27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије који се односи на 
већину станова

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава  које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 4), 
5) и 6)

Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне 
мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора, и набавка и уградња топлотних 

пумпи 

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50

Електрична енергија 40

Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
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Спољни зидови и кров без термичке изолације 5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

К фактор заузетости површине за станове 
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из 

пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова

К<10 5
10≤К<12,5 4,5
12,5≤К<15 4
15≤К<17,5 3,5
17,5≤К<20 3
20≤К≤22,5 2,5
22,5≤К≤25 2

К>25 1

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15 5
15≤К<17,5 4,5
17,5≤К<20 4
20≤К<22,5 3,5
22,5≤К<25 3
25≤К≤27,5 2,5
27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања  који се односи на већину станова

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тачка 7)
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Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде за породичне куће

Постојећи начин грејања на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50

Електрична енергија 40

Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова
Дрвени, једноструки са једним стаклом 5
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15
ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова
Спољни зидови и кров без термичке изолације 5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15 5
15≤К<17,5 4,5
17,5≤К<20 4
20≤К<22,5 3,5
22,5≤К<25 3
25≤К≤27,5 2,5
27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године  5
Средства су коришћена у последње три године  0
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Јавним позивом се одређује максимални број бодова по 
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, 
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих 
критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима 
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не 
може прећи 100.

Уколико се за грејање користе два или више различитих 
енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина 
бодова за наведене енергенте.

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се 
налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је 
укупна површина највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, 
предност имају подносиоци пријава чији је фактор 
искоришћавања површине К мањи.  

Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих 
корисника

Члан 27.

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава, врши 
се применом критеријума из  члана 26. 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из 
члана 26., утврђује јединствену прелиминарну ранг листу 
крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из 
јавног позива на основу бодовања према критеријумима из 
члана 26. овог правилника.

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на 
огласној табли Општине и званичној интернет страници 
Општине Мало Црниће.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из 
става 2. овог члана у року од три дана од дана објављивања 
листе у складу са ставом 3. овог члана.

На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава 
имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана 
њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу 
ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре 
на листу из става 2. овог члана као и да донесе  одлуку о 
приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана 
од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе 
ревидирану прелиминарну листу. 

На основу  листе из става 6. овог члана Комисија врши 
теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката 
са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве 
до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из 
става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао 
неистините податке у пријави Комисија га елиминише из 
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи 

теренски обилазак првог следећег на листи код кога није 
вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство 
подносиоца захтева комисија сачињава записник у два 
примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један 
задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли 
су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин 
поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог члана комисија 
сачињава коначну листу крајњих корисника.

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на 
огласној табли Општине Мало Црниће и званичној интернет 
страници Општине.

На листу из става 10. овог члана  подносиоци пријава код 
којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне 
листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу 
Општине Мало Црниће.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 
10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора 
и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну 
листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Мало Црниће доноси Одлуку 
о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за 
спровођење мера енергетске санације, на основу чега се 
закључују уговори.

Исплата средстава

Члан 28.

Општина Мало Црниће ће вршити пренос средстава 
искључиво директним корисницима не крајњим 
корисницима, након што појединачни крајњи корисник 
изврши уплату директном кориснику целокупну  своју 
обавезу и након завршетка реализације мере. 

Услов да се пренесу средства директном кориснику је 
потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено 
предмером и предрачуном који је грађанин предао када се 
пријавио за меру као и у складу са записником Комисије 
приликом првог изласка.

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију 
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.

Корисник средстава ће вршити пренос средстава 
изабраним привредним субјектима у складу са закљученим 
уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове 
изведених радова који буду већи од износа субвенције 
наведене у чл.6 (максималног износа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће 
надлежни органи који су задужени за урбанизам односно 
заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико Корисник средстава није средства наменски 
утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером 
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и предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом 
пријаве, ЈЛС неће уплатити средства додељена јавним 
позивом.

Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да 
реализује набавку од одабраног директног корисника, има 
право да изврши набавку од другог директног корисника 
са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести 
Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да 
износ не може бити већи од одобреног.

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ

Извештавање

Члан 29.

Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним 
мерама енергетске санације  и  подноси га Општинском већу. 

Јавност се информише о реализацији мера енергетске 
санације  преко локалних медија и интернет странице 
Општине Мало Црниће.

Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске 
санације, који посебно садржи информације о спроведеним 
активностима и утрошеним финансијским средствима, 
уочене недостатке у имплементацији активности и њихове 
узроке, податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова 
са ефектом стаклене баште, подноси се Општинском већу  и 
објављује на интернет страници.  

Директни корисници средстава који изводе радове 
на енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком 
моменту, омогуће контролу реализације активности и увид 
у сву потребну документацију.

Објављивање

Члан 30.

Подаци и акти које Комисија објављују на  званичној 
интернет страници Општине Мало Црниће, морају се 
објавити и на огласној табли Општине.

Чување документације

Члан 31.

Општинска управа општине Мало Црниће има обавезу 
да чува комплетну документацију насталу у поступку 
суфинансирања мера енергетске санације  у складу са 
важећим прописима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће 
објављен  у „Службеном гласнику Општине Мало Црниће“.

Број: 06-23/2022-10
У Малом Црнићу, 15.04.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
         Малиша Антонијевић, с.р.
    
   
                                                                                          

22 
На основу члана 11. Правилника о суфинансирању мера 

енергетске санације породичних кућа и станова које се 
односе на унапређење термичког омотача, термотехничких 
инсталација и уградње соларних колектора за централну 
припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 
и члана 76. Статута општине Мало Црниће (''Службени 
гласник општине Мало Црниће'', број 3/2019),

Општинско веће општине Мало Црниће на седници 
одржаној 12. 05. 2022. године, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за реализацију енергетске 

санације

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију мера 

енергетске санације-соларни панели (у даљем тексту: 
Комисија), као стручно радно тело Општинског већа 
општине Мало Црниће, у саставу:

Председник Комисије
1. Јелица Мрдак, дипломирани правник, 

Чланови Комисије
2. Срђан Гатић, грађевински техничар,
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3. Милован Ристић, геометар
4. Сандра Добросављевић, дипломирани економиста,
5. Снежана Милошевић, дипломирани правник.
                                               
Председник и чланови Комисије именују се на период од 

4 (четири)  године.

II

Основни задаци Комисије су:
 - Припрема конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, 
и друго );

 - Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  
на огласној табли и званичној интернет страници 
Општине Мало Црниће;

 - Пријем и контрола приспелих захтева;
 - Рангирање приспелих захтева и избор пријављених 

привредних субјеката и домаћинстава;
 - Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној 
табли и званичној интернет страници општине Мало 
Црниће, разматрање приговора на прелиминарну листу 
изабраних привредних субјеката и домаћинстава и 
доношење одлуке о приговору. Прелиминарна ранг 
листа крајњих корисника представља основ за теренски 
обилазак Комисије;

 - Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 
корисника којима је признато право на бесповратна 
средства;

 - Израда предлога Уговора о спровођењу енергетске 
санације и Решења о коначној листи директних и 
крајњих корисника за спровођење енергетске санације, 
а које се финансирају из буџета општине Мало Црниће.

 - Комисија Општинском већу доставља записнике и 
извештај о  раду.

 - Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање два 
најављена обиласка, и то:

1) пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 
почетног стања објекта и веродостојности података 
из поднете пријаве, као  и оправданост  предложених 
радова на енергетској санацији; 

2) након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка радова.

 - Приликом теренског обиласка Комисија на лицу 
места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно 
присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник 
у два примерка, при чему један примерак остаје 
подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија. 
Записник  садржи и технички извештај о постојећем 
стању објекта након реализованих радова. 

 - Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли 
постоје индиције о незаконитим радњама или грубом 
кршењу уговорних обавеза затражи поступање у 
складу са одредбама уговора и законским оквиром.

 - Комисија прати реализацију пројеката  енергетске 
санације и врши контролу њихове реализације. 
Праћење реализације обухвата:

1) Обавезу директног/крајњег корисника средстава 
да обавештава Комисију о реализацији у роковима 
одређеним уговором и да омогући Комисији да 
изврши увид у релевантну документацију насталу у 
току реализације активности;

2) Прикупљање информација од директног/крајњег 
корисника средстава;

3) Друге активности предвиђене уговором;
4) Припрему  извештаје о напретку и обавештавање 

надлежних органа и јавности. 

III

Комисија у складу са чланом 11. став 5. Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа 
и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора 
за централну припрему потрошне топле воде за свој рад има 
право на накнаду.

Општинско веће општине Мало Црниће донеће посебан 
акт о накнадама за рад Комисије.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у ''Службеном гласнику општине Мало Црниће''.

 Број: 06-26/2022-5
У Малом Црнићу, 12. 05. 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с.р.
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23
 
На основу члана 11. Правилника о суфинансирању 

мера енергетске санације породичних кућа и станова 
путем уградње соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе и унапређење термотхничког 
система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, 
термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног 
позива за суфинансирање програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 
и члана 76. Статута општине Мало Црниће (''Службени 
гласник општине Мало Црниће'', број 3/2019),

Општинско веће општине Мало Црниће на седници 
одржаној 12.05. 2022. године, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за реализацију енергетске 

санације

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију мера 
енергетске санације-столарија, котлови и термички 
омотач (у даљем тексту: Комисија), као стручно радно тело 
Општинског већа општине Мало Црниће, у саставу:

Председник Комисије
1. Јелица Мрдак, дипломирани правник,

Чланови Комисије
2. Срђан Гатић, грађевински техничар,
3. Милован Ристић, геометар,
4. Сандра Добросављевић, дипломирани економиста,
5. Снежана Милошевић, дипломирани правник.
Председник и чланови Комисије именују се на период од 

4 (четири) године.

II

Основни задаци Комисије су:
 - Припрема конкурсне документације за привредне 

субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, 
и друго );

 - Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  
на огласној табли и званичној интернет страници 
Општине Мало Црниће;

 - Пријем и контрола приспелих захтева;
 - Рангирање приспелих захтева и избор пријављених 

привредних субјеката и домаћинстава;
 - Објављивање прелиминарне листе изабраних 

директних корисника и крајњих корисника на огласној 
табли и званичној интернет страници општине Мало 
Црниће, разматрање приговора на прелиминарну листу 

изабраних привредних субјеката и домаћинстава и 
доношење одлуке о приговору. Прелиминарна ранг 
листа крајњих корисника представља основ за теренски 
обилазак Комисије;

 - Доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 
корисника којима је признато право на бесповратна 
средства;

 - Израда предлога Уговора о спровођењу енергетске 
санације и Решења о коначној листи директних и 
крајњих корисника за спровођење енергетске санације, 
а које се финансирају из буџета општине Мало Црниће.

 - Комисија Општинском већу доставља записнике и 
извештај о  раду.

 - Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање два 
најављена обиласка, и то:

1) пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 
почетног стања објекта и веродостојности података 
из поднете пријаве, као  и оправданост  предложених 
радова на енергетској санацији; 

2) након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка радова.

 - Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места 
врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство 
подносиоца захтева, сачињава се Записник у два 
примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу 
пријаве, а други задржава Комисија. Записник  садржи 
и технички извештај о постојећем стању објекта након 
реализованих радова.

 - Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли 
постоје индиције о незаконитим радњама или грубом 
кршењу уговорних обавеза затражи поступање у 
складу са одредбама уговора и законским оквиром.

 - Комисија прати реализацију пројеката  енергетске 
санације и врши контролу њихове реализације. 
Праћење реализације обухвата:

1) Обавезу директног/крајњег корисника средстава 
да обавештава Комисију о реализацији у роковима 
одређеним уговором и да омогући Комисији да 
изврши увид у релевантну документацију насталу у 
току реализације активности;

2) Прикупљање информација од директног/крајњег 
корисника средстава;

3) Друге активности предвиђене уговором;
4) Припрему  извештаје о напретку и обавештавање 

надлежних органа и јавности. 

III

Комисија у складу са чланом 11. став 4. Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа 
и станова путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
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термотхничког система путем уградње калориметара, 
циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља 
топлоте за свој рад има право на накнаду.

Општинско веће општине Мало Црниће донеће посебан 
акт о накнадама за рад Комисије.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у ''Службеном гласнику општине Мало Црниће''.

Број: 06-26/2022-6
У Малом Црнићу, 12. 05. 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с.р.

24
На основу члана 25. став 1. тачка 21) и члана 72. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/2022), 
 Oпштинска  изборна комисија општине Мало Црниће на 

седници одржаној 4. марта 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о додели мандата одборника ради попуне 

упражњеног одборничког места у Скупштини општине 
Мало Црниће

Мандат одборника Скупштине општине Мало Црниће 
додељује се Драгану Станковићу, из Црљенца, кандидату са 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 
на упражњеном одборничком месту, због поднете оставке 
одборника Радише Радосављевића, из Крављег Дола.

Кандидату из става 1. овог Решења издаће се Уверење 
о избору за одборника Скупштине општине Мало Црниће.

Ово решење објављује се на веб - презентацији 
Републичке изборне комисије.

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина општине Мало Црниће дана 4. марта 2022. 
године је доставила  Општинској изборној комисији општине 
Мало Црниће Одлуку о престанку мандата одборника 
Скупштине општине Мало Црниће I/01 Број: 02-12/2022 од 1. 
марта 2022. године, којом је констатован престанак мандата 
одборника Радише Радосављевића из Крављег Дола, са 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, 
због поднете оставке, и упутила захтев Општинској изборној 
комисији општине Мало Црниће да спроведе поступак 
доделе мандата новом одборнику, у складу са Законом.

Одредбом члана 72. Закона о локалним изборима 
прописано је да мандат који престане одборнику пре него што 
истекне време на које је изабран изборна комисија решењем 
додељује првом наредном кандидату са исте изборне листе 
којем није био додељен мандат одборника.

Увидом у Изборну листу кандидата за одборника 
Скупштине општине Мало Црниће Број 013-8/2020 од 6. 
марта 2020. године утврђено је да је следећи кандидат на 
Изборној листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ 
којем није додељен мандата одборника Драган Станковић, 
из Црљенца. 

Драган Станковић се дана 4. марта 2022. године у 
писаној форми изјаснио да прихвата мандат одборника у 
Скупштини општине Мало Црниће, о чему постоји доказ у 
списима предмета Општинске изборне комисије општине 
Мало Црниће.

 Разматрајући  поднети захтев, Општинска изборна 
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комисија општине Мало Црниће је утврдила да је исти у 
складу са Законом, и након увида у документацију донела је 
решење као у диспозитиву. 

 УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се поднети приговор Општинској изборној 
комисији општине Мало Црниће у року од 72 часа од 
објављивања овог решења на веб – презентацији Републичке 
изборне комисије. 

Број: 013-14/2022-01 
У Малом Црнићу, 4. март 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милан Тодоровић, дипл. правник с.р.

  

25
Образац ОСО-29/2020

У В Е Р Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Утврђује се да је, Драган Станковић, ветеринарски 
техничар, рођен 18. 03. 1963. године, из Црљенца, изабран 
за одборника Скупштине општине Мало Црниће, са Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., на 
изборима одржаним 21. јуна 2020. године.

Број: 013-14/2022-02/19
У Малом Црнићу, 04. 03. 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ 
МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милан Тодоровић, дипл. правник  с. р.
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