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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Година XXVI     Број 9        МАЛО ЦРНИЋЕ       29.11.2022.

1
На основу члана 40.Статута општине Мало Црниће ("Службени гласник општине Мало Црниће", број 3/2019 и 2/2022) 

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,  149/2020 и 
118/2021) Скупштина Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 28.11.2022. доноси

   ИЗВЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Oпштине Мало Црниће за период јануар -септембар 2022.године износе:

I Укупно остварени приходи и примања у извештајном периоду јануар -септембар 2022. ................ 282.921.201 динара
II Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду јануар -септембар 2022. ................ 209.907.474 динара
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака  износи .............................. 73.013.727 динара

       

 План за 2021 

 Укупна 
средства  

1 2 3  4  5  4 
300000 Пренета средства из претходне године 343.803.957 48,3% 343.803.957

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 368.149.147 51,7% 282.921.201
710000 ПОРЕЗИ 108.496.500 15,2% 96.211.079

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 67.101.000 9,4% 60.533.996
711111 Порез на зараде 50.000.000 7,0% 45.455.737

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске управе 12.000 0,0% 28.455

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 4.000.000 0,6% 3.434.871

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем 9.000.000 1,3% 7.556.198

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске управе 28.000 0,0% 32.985

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 2.000 0,0% 0

711147 Порез на земљиште 5.000 0,0% 2.827
711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 4.000 0,0% 5.912

711191 Порез на остале приходе 4.000.000 0,6% 3.975.413

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 50.000 0,0% 41.599

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 30.200.000 4,2% 25.744.507

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 19.000.000 2,7% 16.497.660

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 5.000.000 0,7% 4.228.072

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 3.000.000 0,4% 1.241.806

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 
управе 2.500.000 0,4% 2.082.926

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе        700.000 0,1% 370.139

713427 Порез на пренос апсолутних права на употребу мот.возила     0,0% 1.323.903

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9.195.500 1,3% 8.336.097

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 7.800.000 1,1% 6.579.260

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 50.000 0,0% 168.331

714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 10.500 0,0% 5.045

714552 Боравишна такса 30.000 0,0% 29.880

714553 Боравишна такса по решењу надлежног органа 0,0% 1.060

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1.300.000 0,2% 1.544.521

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини 5.000 0,0% 8.000

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 2.000.000 0,3% 1.596.478
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 2.000.000 0,3% 1.596.478

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 238.404.372 33,5% 173.426.001

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0,0% 0

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 238.404.372 33,5% 173.426.001
733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 208.437.171 29,3% 156.327.876

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова 29.967.201 4,2% 17.098.125

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 20.748.275 2,9% 13.284.121
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 3.260.000 0,5% 1.827.042

741151 Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака 1.400.000 0,2% 0

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 1.600.000 0,2% 942.318

Класа/Кат
егорија/Г

рупа
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

I Остварени приходи и примања за период 01.01.2022- 30.09.2022. год.

 Структура 
укупних 
јавних 

средстава % 

 Остварење јануар-
јун 2022.године 
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 План за 2021 

   

  
 

 
  

  
  

741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 110.000 0,0% 770.884

741596 Накнада за коришћење дрвета 150.000 0,0% 113.841
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 10.700.000 1,5% 7.144.699

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 
кор.опш.инд.кор. 29.330

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

7.600.000 1,1% 4.773.237

742156 Приходи остварени по основу пруужања услуга боравка деце у 
предшколским установама у корист нивоа општина 2.200.000 0,3% 1.637.502

742251 Општинске административне таксе 500.000 0,1% 383.960

742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 400.000 0,1% 350.000

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4.223.275 0,6% 3.320.399

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима 4.202.775 0,6% 3.317.989

743353 Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку 17.000 0,0% 1.500

743924 Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне 
наплате 3.500 910

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 1.480.000 0,2% 150.000

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
општина 1.480.000 0,2% 150.000

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1.085.000 0,2% 841.981

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.000.000 0,1% 841.981

745143 Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног 
предузећа у корист нивоа градова 85.000 0,0% 0

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 500.000 0,1% 0
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 400.000 0,1% 0

772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне 
године 100.000 0,0% 0

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 0,0% 0

7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ 368.149.147 51,7% 282.921.201

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 711.953.104 100,0% 626.725.158

 План за 2021 

 Укупна 
средства  

1 2 3  4  5  4 
300000 Пренета средства из претходне године 343.803.957 48,3% 343.803.957

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 368.149.147 51,7% 282.921.201
710000 ПОРЕЗИ 108.496.500 15,2% 96.211.079

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 67.101.000 9,4% 60.533.996
711111 Порез на зараде 50.000.000 7,0% 45.455.737

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске управе 12.000 0,0% 28.455

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 4.000.000 0,6% 3.434.871

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем 9.000.000 1,3% 7.556.198

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске управе 28.000 0,0% 32.985

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 2.000 0,0% 0

711147 Порез на земљиште 5.000 0,0% 2.827
711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 4.000 0,0% 5.912

711191 Порез на остале приходе 4.000.000 0,6% 3.975.413

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 50.000 0,0% 41.599

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 30.200.000 4,2% 25.744.507

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 19.000.000 2,7% 16.497.660

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 5.000.000 0,7% 4.228.072

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 3.000.000 0,4% 1.241.806

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 
управе 2.500.000 0,4% 2.082.926

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе        700.000 0,1% 370.139

713427 Порез на пренос апсолутних права на употребу мот.возила     0,0% 1.323.903

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9.195.500 1,3% 8.336.097

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 7.800.000 1,1% 6.579.260

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 50.000 0,0% 168.331

714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 10.500 0,0% 5.045

714552 Боравишна такса 30.000 0,0% 29.880

714553 Боравишна такса по решењу надлежног органа 0,0% 1.060

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 1.300.000 0,2% 1.544.521

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини 5.000 0,0% 8.000

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 2.000.000 0,3% 1.596.478
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 2.000.000 0,3% 1.596.478

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 238.404.372 33,5% 173.426.001

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0,0% 0

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 238.404.372 33,5% 173.426.001
733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 208.437.171 29,3% 156.327.876

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова 29.967.201 4,2% 17.098.125

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 20.748.275 2,9% 13.284.121
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 3.260.000 0,5% 1.827.042

741151 Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака 1.400.000 0,2% 0

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 1.600.000 0,2% 942.318

Класа/Кат
егорија/Г

рупа
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

I Остварени приходи и примања за период 01.01.2022- 30.09.2022. год.

 Структура 
укупних 
јавних 

средстава % 

 Остварење јануар-
јун 2022.године 
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741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 110.000 0,0% 770.884

741596 Накнада за коришћење дрвета 150.000 0,0% 113.841
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 10.700.000 1,5% 7.144.699

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 
кор.опш.инд.кор. 29.330

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

7.600.000 1,1% 4.773.237

742156 Приходи остварени по основу пруужања услуга боравка деце у 
предшколским установама у корист нивоа општина 2.200.000 0,3% 1.637.502

742251 Општинске административне таксе 500.000 0,1% 383.960

742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 400.000 0,1% 350.000

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4.223.275 0,6% 3.320.399

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима 4.202.775 0,6% 3.317.989

743353 Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку 17.000 0,0% 1.500

743924 Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне 
наплате 3.500 910

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 1.480.000 0,2% 150.000

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
општина 1.480.000 0,2% 150.000

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1.085.000 0,2% 841.981

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.000.000 0,1% 841.981

745143 Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног 
предузећа у корист нивоа градова 85.000 0,0% 0

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 500.000 0,1% 0
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 400.000 0,1% 0

772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне 
године 100.000 0,0% 0

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 0,0% 0

7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ 368.149.147 51,7% 282.921.201

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 711.953.104 100,0% 626.725.158

П
оз

иц
иј

а

Средства из 
буџета (01)

Средства из 
осталих извора 
финансирања 

буџетских 
корисника

Извршено из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=( 9 + 10 ) 12 13 14 = ( 12 + 13 )

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 3.350.000 3.350.000 2.483.925 2.483.925

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 560.000 560.000 401.154 401.154

3 414 Социјална давања запосленима 300.000 300.000 0 0
4 415 Накнада трошкова за запослене 130.000 130.000 80.366 80.366

5 416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

1.000 0

6 421 Стални трошкови 1.000 0
7 422 Трошкови путовања 41.000 41.000 0 0
8 423 Услуге по уговору 5.002.000 5.002.000 2.250.882 2.250.882
9 426 Материјал 150.000 150.000 0 0

10 481 Дотације невладиним организацијама 120.000 120.000 68.166 68.166
11 512 Машине и опрема 1.000 1.000 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0001: 

0 0

111 01 Приходи из буџета 9.656.000 9.656.000 5.284.493 5.284.493
Свега за програмску активност 2101-
0001:

9.656.000 0 9.656.000 5.284.493 0 5.284.493

Извори финансирања за Програм 16: 0 0
01 Приходи из буџета 9.656.000 9.656.000 5.284.493 5.284.493

Свега за Програм 16: 9.656.000 0 9.656.000 5.284.493 0 5.284.493
Извори финансирања за Раздео 1: 0 0

01 Приходи из буџета 9.656.000 9.656.000 5.284.493 5.284.493
Свега за Раздео 1: 9.656.000 0 9.656.000 5.284.493 0 5.284.493

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0 0

2101-0002 Функционисање извршних органа 0 0
Функција: Извршни и законодавни органи 0 0

12 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.300.000 5.300.000 3.405.996 3.405.996
13 412 Социјални доприноси на терет послодавца 973.000 973.000 550.068 550.068
14 413 Накнаде у натури 30.000 30.000 0 0
15 414 Социјална давања запосленима 530.000 530.000 0 0
16 415 Накнада трошкова за запослене 300.000 300.000 119.928 119.928
17 422 Трошкови путовања 40.000 40.000 0
18 423 Услуге по уговору 1.090.000 1.090.000 78.210 78.210
19 424 Специјализоване услуге 40.000 40.000 0
20 426 Материјал 100.000 100.000 0 0

21 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 270.000 270.000 0 0

22 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20.000 20.000 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 8.693.000 8.693.000 4.154.202 4.154.202

111 Свега за програмску активност 2101-
0002:

8.693.000 0 8.693.000 4.154.202 0 4.154.202

Извори финансирања за Програм 16: 0 0
01 Приходи из буџета 8.693.000 8.693.000 4.154.202 4.154.202

Свега за Програм 16: 8.693.000 0 8.693.000 4.154.202 0 4.154.202
Извори финансирања за Раздео 2: 0 0

01 Приходи из буџета 8.693.000 8.693.000 4.154.202 4.154.202
Свега за Раздео 2: 8.693.000 0 8.693.000 4.154.202 0 4.154.202

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0 0

2101-0002 Функционисање извршних органа 0 0
23 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000 256.187 256.187

Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 256.187 256.187

111 Свега за програмску активност 2101-
0002:

1.000.000 0 1.000.000 256.187 0 256.187

Извори финансирања за Програм 16: 0 0
01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 256.187 256.187

Свега за Програм 16: 1.000.000 0 1.000.000 256.187 0 256.187
Извори финансирања за Раздео 3: 0 0

II  Укупно извршени расходи и издаци по корисницима за период 01.01.2022-30.09.2022. године:
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01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 256.187 256.187
Свега за Раздео 3: 1.000.000 0 1.000.000 256.187 0 256.187

4 ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 0 0
0602-0004 Програмска активност: Општинско 0 0

Функција: Судови 0 0
24 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.300.000 1.300.000 953.173 953.173
25 412 Социјални доприноси на терет послодавца 306.000 306.000 153.937 153.937
26 413 Накнада у натури 90.000 90.000 19.350 19.350
27 414 Социјална давања запосленима 70.000 70.000 0 0
28 415 Накнада трошкова за запослене 1.000 1.000 0 0
29 421 Стални трошкови 10.000 10.000 0 0
30 422 Трошкови путовања 150.000 150.000 0 0
31 423 Услуге по уговору 309.000 309.000 0 0
32 426 Материјал 170.000 170.000 0 0

33 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000 5.000 0 0

34 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова;

5.000 5.000 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0004:

0 0

01 Приходи из буџета 2.416.000 2.416.000 1.126.461 1.126.461

330 Свега за програмску активност 0602-
0004:

2.416.000 0 2.416.000 1.126.461 0 1.126.461

Извори финансирања за Програм 15: 0 0
01 Приходи из буџета 2.416.000 2.416.000 1.126.461 1.126.461

Свега за Програм 15: 2.416.000 0 2.416.000 1.126.461 0 1.126.461
Извори финансирања за Раздео 4: 0 0

01 Приходи из буџета 2.416.000 2.416.000 1.126.461 1.126.461
Свега за Раздео 4: 2.416.000 0 2.416.000 1.126.461 0 1.126.461

5 ОПШТИНСКА УПРАВА

1101
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

0 0

1101-0001 Програмска активност: Просторно и 
урбанистичко планирање 0 0

Функција: Развој заједнице 0 0
35 424 Специјализоване услуге 2.200.000 2.200.000 0 0

511 Зграде и грађевински објекти 0 0
Извори финансирања за Програмску 
актнвност 1101-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени приход из ранијих година 2.200.000 2.200.000 0 0

620 Свега за програмску активност 1101-
0001:

2.200.000 0 2.200.000 0 0 0

0 0

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 0 0

Функција: Развој заједнице 0 0
36 423 Услуге по уговору 60.000 60.000 0 0
37 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 240.000 240.000 0 0
38 511 Зграде и грађевински објекти 700.000 700.000 630.000 630.000
39 541 Земљиште 1.000 1.000 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 1101-0003:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени приход из ранијих година 1.001.000 0 1.001.000 630.000 0 630.000

620 Свега за програмску активност 1101-
0003:

1.001.000 0 1.001.000 630.000 0 630.000

1101-0004 Стамбена подршка 0 0

Функција: Развој заједнице 0 0
40 423 Услуге по уговору 200.000 200.000 0 0
41 424 Специјализоване услуге 850.000 850.000 0 0
42 425 Текуће поправкe и одржавање 300.000 300.000 0 0
43 511 Зграде и грађевински објекти 100.000 100.000 0 0

Извори финансирања за Пројекат 1101-
0004:

0 0 0

01 Приходи из буџета 1.150.000 1.150.000 0 0

13 Нраспоређени приход из ранијих година 300.000 300.000 0 0

620 Свега за програмску активност 1101-
0004:

1.450.000 0 1.450.000 0 0 0

Извори финансирања за Програм 1: 0 0

1101-0006 Oзначавање назива улица, тргова и 
зграда кућним бројевима

0 0

Функција: Развој заједнице 0 0
44 426 Материјал 8.645.500 0 8.645.500 3.113.201 0 3.113.201

Извори финансирања за активност 1101-
0006:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0

13 Нераспоређени приход из ранијих година 7.900.000 7.900.000 2.367.700 2.367.700

15 Пренета неутрошена средства из ранијих 745.500 745.500

П
оз

иц
иј

а

Средства из 
буџета (01)

Средства из 
осталих извора 
финансирања 

буџетских 
корисника

Извршено из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=( 9 + 10 ) 12 13 14 = ( 12 + 13 )

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 3.350.000 3.350.000 2.483.925 2.483.925

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 560.000 560.000 401.154 401.154

3 414 Социјална давања запосленима 300.000 300.000 0 0
4 415 Накнада трошкова за запослене 130.000 130.000 80.366 80.366

5 416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

1.000 0

6 421 Стални трошкови 1.000 0
7 422 Трошкови путовања 41.000 41.000 0 0
8 423 Услуге по уговору 5.002.000 5.002.000 2.250.882 2.250.882
9 426 Материјал 150.000 150.000 0 0

10 481 Дотације невладиним организацијама 120.000 120.000 68.166 68.166
11 512 Машине и опрема 1.000 1.000 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0001: 

0 0

111 01 Приходи из буџета 9.656.000 9.656.000 5.284.493 5.284.493
Свега за програмску активност 2101-
0001:

9.656.000 0 9.656.000 5.284.493 0 5.284.493

Извори финансирања за Програм 16: 0 0
01 Приходи из буџета 9.656.000 9.656.000 5.284.493 5.284.493

Свега за Програм 16: 9.656.000 0 9.656.000 5.284.493 0 5.284.493
Извори финансирања за Раздео 1: 0 0

01 Приходи из буџета 9.656.000 9.656.000 5.284.493 5.284.493
Свега за Раздео 1: 9.656.000 0 9.656.000 5.284.493 0 5.284.493

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0 0

2101-0002 Функционисање извршних органа 0 0
Функција: Извршни и законодавни органи 0 0

12 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.300.000 5.300.000 3.405.996 3.405.996
13 412 Социјални доприноси на терет послодавца 973.000 973.000 550.068 550.068
14 413 Накнаде у натури 30.000 30.000 0 0
15 414 Социјална давања запосленима 530.000 530.000 0 0
16 415 Накнада трошкова за запослене 300.000 300.000 119.928 119.928
17 422 Трошкови путовања 40.000 40.000 0
18 423 Услуге по уговору 1.090.000 1.090.000 78.210 78.210
19 424 Специјализоване услуге 40.000 40.000 0
20 426 Материјал 100.000 100.000 0 0

21 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 270.000 270.000 0 0

22 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20.000 20.000 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 8.693.000 8.693.000 4.154.202 4.154.202

111 Свега за програмску активност 2101-
0002:

8.693.000 0 8.693.000 4.154.202 0 4.154.202

Извори финансирања за Програм 16: 0 0
01 Приходи из буџета 8.693.000 8.693.000 4.154.202 4.154.202

Свега за Програм 16: 8.693.000 0 8.693.000 4.154.202 0 4.154.202
Извори финансирања за Раздео 2: 0 0

01 Приходи из буџета 8.693.000 8.693.000 4.154.202 4.154.202
Свега за Раздео 2: 8.693.000 0 8.693.000 4.154.202 0 4.154.202

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0 0

2101-0002 Функционисање извршних органа 0 0
23 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000 256.187 256.187

Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 256.187 256.187

111 Свега за програмску активност 2101-
0002:

1.000.000 0 1.000.000 256.187 0 256.187

Извори финансирања за Програм 16: 0 0
01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 256.187 256.187

Свега за Програм 16: 1.000.000 0 1.000.000 256.187 0 256.187
Извори финансирања за Раздео 3: 0 0

II  Укупно извршени расходи и издаци по корисницима за период 01.01.2022-30.09.2022. године:
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01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 256.187 256.187
Свега за Раздео 3: 1.000.000 0 1.000.000 256.187 0 256.187

4 ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 0 0
0602-0004 Програмска активност: Општинско 0 0

Функција: Судови 0 0
24 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.300.000 1.300.000 953.173 953.173
25 412 Социјални доприноси на терет послодавца 306.000 306.000 153.937 153.937
26 413 Накнада у натури 90.000 90.000 19.350 19.350
27 414 Социјална давања запосленима 70.000 70.000 0 0
28 415 Накнада трошкова за запослене 1.000 1.000 0 0
29 421 Стални трошкови 10.000 10.000 0 0
30 422 Трошкови путовања 150.000 150.000 0 0
31 423 Услуге по уговору 309.000 309.000 0 0
32 426 Материјал 170.000 170.000 0 0

33 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000 5.000 0 0

34 483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова;

5.000 5.000 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0004:

0 0

01 Приходи из буџета 2.416.000 2.416.000 1.126.461 1.126.461

330 Свега за програмску активност 0602-
0004:

2.416.000 0 2.416.000 1.126.461 0 1.126.461

Извори финансирања за Програм 15: 0 0
01 Приходи из буџета 2.416.000 2.416.000 1.126.461 1.126.461

Свега за Програм 15: 2.416.000 0 2.416.000 1.126.461 0 1.126.461
Извори финансирања за Раздео 4: 0 0

01 Приходи из буџета 2.416.000 2.416.000 1.126.461 1.126.461
Свега за Раздео 4: 2.416.000 0 2.416.000 1.126.461 0 1.126.461

5 ОПШТИНСКА УПРАВА

1101
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

0 0

1101-0001 Програмска активност: Просторно и 
урбанистичко планирање 0 0

Функција: Развој заједнице 0 0
35 424 Специјализоване услуге 2.200.000 2.200.000 0 0

511 Зграде и грађевински објекти 0 0
Извори финансирања за Програмску 
актнвност 1101-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени приход из ранијих година 2.200.000 2.200.000 0 0

620 Свега за програмску активност 1101-
0001:

2.200.000 0 2.200.000 0 0 0

0 0

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 0 0

Функција: Развој заједнице 0 0
36 423 Услуге по уговору 60.000 60.000 0 0
37 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 240.000 240.000 0 0
38 511 Зграде и грађевински објекти 700.000 700.000 630.000 630.000
39 541 Земљиште 1.000 1.000 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 1101-0003:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени приход из ранијих година 1.001.000 0 1.001.000 630.000 0 630.000

620 Свега за програмску активност 1101-
0003:

1.001.000 0 1.001.000 630.000 0 630.000

1101-0004 Стамбена подршка 0 0

Функција: Развој заједнице 0 0
40 423 Услуге по уговору 200.000 200.000 0 0
41 424 Специјализоване услуге 850.000 850.000 0 0
42 425 Текуће поправкe и одржавање 300.000 300.000 0 0
43 511 Зграде и грађевински објекти 100.000 100.000 0 0

Извори финансирања за Пројекат 1101-
0004:

0 0 0

01 Приходи из буџета 1.150.000 1.150.000 0 0

13 Нраспоређени приход из ранијих година 300.000 300.000 0 0

620 Свега за програмску активност 1101-
0004:

1.450.000 0 1.450.000 0 0 0

Извори финансирања за Програм 1: 0 0

1101-0006 Oзначавање назива улица, тргова и 
зграда кућним бројевима

0 0

Функција: Развој заједнице 0 0
44 426 Материјал 8.645.500 0 8.645.500 3.113.201 0 3.113.201

Извори финансирања за активност 1101-
0006:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0

13 Нераспоређени приход из ранијих година 7.900.000 7.900.000 2.367.700 2.367.700

15 Пренета неутрошена средства из ранијих 745.500 745.500
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620 Свега за програмску активност 1101-
0006:

7.900.000 0 7.900.000 3.113.200 0 3.113.200

Извори финансирања за Програм 1: 0 0
01 Приходи из буџета 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 0 0

13 Нераспоређени приход из ранијих година 7.900.000 7.900.000 2.367.700 2.367.700

15 Пренета неутрошена средства из ранијих 
година

745.500 745.500

Свега за Програм 1: 8.645.500 0 8.645.500 3.113.200 0 3.113.200

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 0 0

1102-0001
Програмска активност: 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем

0 0

45 423 Услуге по уговору 50.000 50.000 0
46 425 Текуће поправке и одржавање 3.500.000 3.500.000 2.582.309 2.582.309

511 Зграде и грађевински објекти 0 0
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 3.550.000 3.550.000 2.582.309 2.582.309

640 Свега за програмску активност 1102-
0001:

3.550.000 0 3.550.000 2.582.309 0 2.582.309

1102-0002 Програмска активност: Одржавање 
јавних зелених  површина 0 0

Функција: Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту 0 0

47 423 Услуге по уговору 900.000 900.000 878.957 878.957
47/1 513 Остале некретнине и опрема 6.000.000 6.000.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0002: 

0 0

01 Приходи из буџета 900.000 900.000 878.957 878.957

13 Нераспоређени приход из ранијих година 6.000.000 6.000.000 0

560 Свега за програмску активност 1102-
0002:

6.900.000 0 6.900.000 878.957 0 878.957

0 0

1102-0003 Програмска активност: Одржавање 
чистоће на површинама јавне намене 0 0

48 423 Услуге по уговору 700.000 700.000 392.766 392.766
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0003: 

0 0

01 Приходи из буџета 700.000 700.000 392.766 392.766

510 Свега за програмску активност 1102-
0003:

700.000 0 700.000 392.766 0 392.766

1102-0004 Програмска активност: Зоохигијена 0 0

Функција: Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту 0 0

49 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 62.640 62.640
50 424 Специјализоване услуге 1.800.000 1.800.000 1.469.000 1.469.000
51 425 Текуће поправке и одржавање објеката 1.000.000 1.000.000 0 0

52 485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа

600.000 600.000 100.000 100.000

53 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 300.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0004:

0 0

01 Приходи из буџета 3.900.000 3.900.000 1.631.640 1.631.640

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

300.000 300.000 0

560 Свега за програмску активност 1102-
0004:

4.200.000 0 4.200.000 1.631.640 0 1.631.640

1102-0005 Програмска активност: Уређивање, 
одржавање и коришћење пијаца

0 0

54 423 Услуге по уговору 150.000 150.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0005:

0 0

01 Приходи из буџета 150.000 150.000 0 0

560 Свега за програмску активност 1102-
0005:

150.000 0 150.000 0 0 0

1102-0006 Програмска активност: Одржавање 
гробаља и погребне услуге

0 0

Функција: Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту 0 0

55 423 Услуге по уговору 1.500.000 1.500.000 196.900 196.900
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0006:

0 0

01 Приходи из буџета 1.500.000 1.500.000 196.900 196.900

560 Свега за програмску активност 1102-
0006:

1.500.000 0 1.500.000 196.900 0 196.900

Функција: Водоснабдевање 0 0
56 424 Специјализоване услуге 120.000 120.000 0 0
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57 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                700.000 700.000 696.030 696.030

58 511 Зграде и грађевински објекти 16.500.000 16.500.000 151.060 151.060
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0008:

0 0

01 Приходи из буџета 820.000 820.000 696.030 696.030
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година
16.500.000 0 16.500.000 151.060 0 151.060

630 Свега за програмску активност 1102-
0008:

17.320.000 0 17.320.000 847.090 0 847.090

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 0 0
1501-0001 Програмска активност: Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента
0 0

411 Функција: Општи економски и 
комерцијални послови 0 0

59 454 Субвенције приватним предузећима 10.000.000 10.000.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 1501-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000 0 0
Свега за Програмску активност 1501-
0001:

10.000.000 0 10.000.000 0 0 0

Извори финансирања за Програм 3: 0 0
01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000 0 0

Свега за Програм 3: 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0

0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0 0

0101-0001
Програмска активност: Подршка за 
спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници      

0 0

Функција: Пољопривреда 0 0
60 423 Услуге по уговору 1.650.000 1.650.000 1.060.030 1.060.030
61 424 Специјализоване услуге 3.500.000 3.500.000 0 0
62 425 Текуће поправке и одржавање објеката 50.000 50.000 0 0
63 426 Материјал 800.000 800.000 795.600 795.600
64 511 Зграде и грађевински објекти 5.450.000 5.450.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 1.855.630 1.855.630

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

5.450.000 5.450.000 0

421 Свега за Програмску активност 0101-
0001:

11.450.000 0 11.450.000 1.855.630 0 1.855.630

0101-0002 Програмска активност: Мере подршке 
руралном развоју

0 0

Функција: Пољопривреда 0 0
423 Услуге по уговору 0 0
424 Специјализоване услуге 0 0
425 Текуће поправке и одржавање објеката 0 0

65 451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама

5.100.000 5.100.000 2.407.000 2.407.000

66 514 Култивисана имовина 1.000 1.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 5.101.000 5.101.000 2.407.000 2.407.000

421 Свега за Програмску активност 0101-
0002:

5.101.000 0 5.101.000 2.407.000 0 2.407.000

0101-4001 Пројекат:Уређење земљишта у КО 
Топоница 0 0

Функција: Пољопривреда 0 0
67 423 Услуге по уговору 1.834.003 1.834.003 642.708 642.708

Машине и опрема 0 0

Извори финансирања за Пројекат 0101- 
4001:

0 0

01 Приходи из буџета 200.000 200.000 0

15 Пренета неутрошена средства из ранијих 
година

1.634.003 0 642.708 0

421 Свега за пројекат 0101-4001: 1.834.003 0 1.834.003 642.708 0 642.708

Извори финансирања за Програм 5: 0 0
01 Приходи из буџета 11.201.000 11.201.000 4.262.631 4.262.631

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

5.450.000 5.450.000 0

15 Пренета неутрошена средства из ранијих 
година

1.634.003 0 1.634.003 642.708 0 642.708

Свега за Програм 5: 18.285.003 0 18.285.003 4.905.339 0 4.905.339

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

0 0

0401-0001 Програмска активност: Управљање 
заштитом животне средине

0 0

Функција: Заштита животне средине: 
исттаживање и развој

0 0

423 Услуге по уговору 0 0
68 423 Услуге по уговору 100.000 100.000 0
69 424 Специјализоване услуге 1.200.000 1.200.000 0 0
70 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 400.000 0 0
71 511 Зграде и грађевински објекти 5.200.000 5.200.000 4.830.624 4.830.624

512 Машине и опрема 0 0 0 0
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620 Свега за програмску активност 1101-
0006:

7.900.000 0 7.900.000 3.113.200 0 3.113.200

Извори финансирања за Програм 1: 0 0
01 Приходи из буџета 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 0 0

13 Нераспоређени приход из ранијих година 7.900.000 7.900.000 2.367.700 2.367.700

15 Пренета неутрошена средства из ранијих 
година

745.500 745.500

Свега за Програм 1: 8.645.500 0 8.645.500 3.113.200 0 3.113.200

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 0 0

1102-0001
Програмска активност: 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем

0 0

45 423 Услуге по уговору 50.000 50.000 0
46 425 Текуће поправке и одржавање 3.500.000 3.500.000 2.582.309 2.582.309

511 Зграде и грађевински објекти 0 0
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 3.550.000 3.550.000 2.582.309 2.582.309

640 Свега за програмску активност 1102-
0001:

3.550.000 0 3.550.000 2.582.309 0 2.582.309

1102-0002 Програмска активност: Одржавање 
јавних зелених  површина 0 0

Функција: Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту 0 0

47 423 Услуге по уговору 900.000 900.000 878.957 878.957
47/1 513 Остале некретнине и опрема 6.000.000 6.000.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0002: 

0 0

01 Приходи из буџета 900.000 900.000 878.957 878.957

13 Нераспоређени приход из ранијих година 6.000.000 6.000.000 0

560 Свега за програмску активност 1102-
0002:

6.900.000 0 6.900.000 878.957 0 878.957

0 0

1102-0003 Програмска активност: Одржавање 
чистоће на површинама јавне намене 0 0

48 423 Услуге по уговору 700.000 700.000 392.766 392.766
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0003: 

0 0

01 Приходи из буџета 700.000 700.000 392.766 392.766

510 Свега за програмску активност 1102-
0003:

700.000 0 700.000 392.766 0 392.766

1102-0004 Програмска активност: Зоохигијена 0 0

Функција: Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту 0 0

49 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 62.640 62.640
50 424 Специјализоване услуге 1.800.000 1.800.000 1.469.000 1.469.000
51 425 Текуће поправке и одржавање објеката 1.000.000 1.000.000 0 0

52 485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа

600.000 600.000 100.000 100.000

53 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 300.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0004:

0 0

01 Приходи из буџета 3.900.000 3.900.000 1.631.640 1.631.640

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

300.000 300.000 0

560 Свега за програмску активност 1102-
0004:

4.200.000 0 4.200.000 1.631.640 0 1.631.640

1102-0005 Програмска активност: Уређивање, 
одржавање и коришћење пијаца

0 0

54 423 Услуге по уговору 150.000 150.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0005:

0 0

01 Приходи из буџета 150.000 150.000 0 0

560 Свега за програмску активност 1102-
0005:

150.000 0 150.000 0 0 0

1102-0006 Програмска активност: Одржавање 
гробаља и погребне услуге

0 0

Функција: Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту 0 0

55 423 Услуге по уговору 1.500.000 1.500.000 196.900 196.900
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0006:

0 0

01 Приходи из буџета 1.500.000 1.500.000 196.900 196.900

560 Свега за програмску активност 1102-
0006:

1.500.000 0 1.500.000 196.900 0 196.900

Функција: Водоснабдевање 0 0
56 424 Специјализоване услуге 120.000 120.000 0 0
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57 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                700.000 700.000 696.030 696.030

58 511 Зграде и грађевински објекти 16.500.000 16.500.000 151.060 151.060
Извори финансирања за Програмску 
активност 1102-0008:

0 0

01 Приходи из буџета 820.000 820.000 696.030 696.030
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година
16.500.000 0 16.500.000 151.060 0 151.060

630 Свега за програмску активност 1102-
0008:

17.320.000 0 17.320.000 847.090 0 847.090

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 0 0
1501-0001 Програмска активност: Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента
0 0

411 Функција: Општи економски и 
комерцијални послови 0 0

59 454 Субвенције приватним предузећима 10.000.000 10.000.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 1501-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000 0 0
Свега за Програмску активност 1501-
0001:

10.000.000 0 10.000.000 0 0 0

Извори финансирања за Програм 3: 0 0
01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000 0 0

Свега за Програм 3: 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0

0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0 0

0101-0001
Програмска активност: Подршка за 
спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници      

0 0

Функција: Пољопривреда 0 0
60 423 Услуге по уговору 1.650.000 1.650.000 1.060.030 1.060.030
61 424 Специјализоване услуге 3.500.000 3.500.000 0 0
62 425 Текуће поправке и одржавање објеката 50.000 50.000 0 0
63 426 Материјал 800.000 800.000 795.600 795.600
64 511 Зграде и грађевински објекти 5.450.000 5.450.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 1.855.630 1.855.630

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

5.450.000 5.450.000 0

421 Свега за Програмску активност 0101-
0001:

11.450.000 0 11.450.000 1.855.630 0 1.855.630

0101-0002 Програмска активност: Мере подршке 
руралном развоју

0 0

Функција: Пољопривреда 0 0
423 Услуге по уговору 0 0
424 Специјализоване услуге 0 0
425 Текуће поправке и одржавање објеката 0 0

65 451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама

5.100.000 5.100.000 2.407.000 2.407.000

66 514 Култивисана имовина 1.000 1.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 5.101.000 5.101.000 2.407.000 2.407.000

421 Свега за Програмску активност 0101-
0002:

5.101.000 0 5.101.000 2.407.000 0 2.407.000

0101-4001 Пројекат:Уређење земљишта у КО 
Топоница 0 0

Функција: Пољопривреда 0 0
67 423 Услуге по уговору 1.834.003 1.834.003 642.708 642.708

Машине и опрема 0 0

Извори финансирања за Пројекат 0101- 
4001:

0 0

01 Приходи из буџета 200.000 200.000 0

15 Пренета неутрошена средства из ранијих 
година

1.634.003 0 642.708 0

421 Свега за пројекат 0101-4001: 1.834.003 0 1.834.003 642.708 0 642.708

Извори финансирања за Програм 5: 0 0
01 Приходи из буџета 11.201.000 11.201.000 4.262.631 4.262.631

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

5.450.000 5.450.000 0

15 Пренета неутрошена средства из ранијих 
година

1.634.003 0 1.634.003 642.708 0 642.708

Свега за Програм 5: 18.285.003 0 18.285.003 4.905.339 0 4.905.339

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

0 0

0401-0001 Програмска активност: Управљање 
заштитом животне средине

0 0

Функција: Заштита животне средине: 
исттаживање и развој

0 0

423 Услуге по уговору 0 0
68 423 Услуге по уговору 100.000 100.000 0
69 424 Специјализоване услуге 1.200.000 1.200.000 0 0
70 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 400.000 0 0
71 511 Зграде и грађевински објекти 5.200.000 5.200.000 4.830.624 4.830.624

512 Машине и опрема 0 0 0 0
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Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 100.000 100.000 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 6.800.000 6.800.000 4.830.624 4.830.624

Свега за Програмску активност 0401-
0001:

6.900.000 0 6.900.000 4.830.624 0 4.830.624

0401-0002 Програмска активност:Праћење 0 0

550 Функција: Заштита животне средине: 
исттаживање и развој

0 0

72 424 Специјализоване услуге 600.000 600.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 600.000 600.000 0 0
Свега за Програмску активност 0401-
0002:

600.000 0 600.000 0 0 0

0401-0004
Програмска активност: Управљање 
опадним водама и канализациона 
инфраструктура

0 0

520 Функција: Управљање отпадним водама 0 0

73 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000 0 0

74 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 1.500.000 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0004:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 1.700.000 1.700.000 0

Свега за Програмску активност 0401-
0004:

1.700.000 0 1.700.000 0 0 0

0401-0005 Програмска активност: Управљање 
комуналним отпадом

0 0

510 Функција: Управљање комуналним 
отпадом

0 0

75 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000 1.227.201 1.227.201
76 451 Субвенције јавним нефинансијским 100.000 100.000 0 0
77 511 Зграде и грађевински објекти 3.500.000 3.500.000 0 0
78 512 Машине и опрема 16.000.000 16.000.000 15.975.000 15.975.000

Извори финансирања за Програмску 0 0
01 Приходи из буџета 2.600.000 2.600.000 1.227.201 1.227.201
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година
19.500.000 19.500.000 15.975.000 15.975.000

Свега за Програмску активност 0401-
0005:

22.100.000 0 22.100.000 17.202.201 0 17.202.201

0701
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

0 0

0701-0002 Програмска активност: Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре 

0 0

451 Функција: Друмски саобраћај 0 0
423 Услуге по уговору 0 0

79 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000 0
80 425 Текуће поправке и одржавање 15.500.000 15.500.000 10.577.595 10.577.595
81 511 Зграде и грађевински објекти 64.500.000 64.500.000 16.998.413 16.998.413

512 Машине и опрема 0 0 0 0
513 Остале некретнине и опрема 0 0 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 0701-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 16.500.000 16.500.000 10.577.595 10.577.595

10 Примања од домаћег задуживања 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

64.500.000 0 64.500.000 16.998.413 0 16.998.413

Свега за Програмску активност 0701-
0002: 81.000.000 0 81.000.000 27.576.007 0 27.576.007

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз 
путника 0 0

4514 Функција: Друмски саобраћај 0 0
82 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 0

512 Машине и опрема 0 0
Извори финансирања за активност 0701-
0004:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

500.000 500.000 0

451 Свега за Програмску активност 0701-
0004:

500.000 0 500.000 0 0 0

0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја 0 0
451 Функција: Друмски саобраћај 0 0

83 423 Стручне услуге 950.000 950.000 0 0
424 Специјализоване услуге 0 0 0 0

84 424 Специјализоване услуге 580.000 580.000 0 0
85 426 Материјал 828.711 828.711 0 0
86 511 Зграде и грађевински објекти 2.550.000 2.550.000 0 0
87 512 Машине и опрема 5.808.711 5.808.711 0 0
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Извори финансирања за програмску 
активност  0701-0005:

0 0

01 Приходи из буџета 4.202.775 4.202.775 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

6.514.647 0 6.514.647 0 0

Свега за програмску  активност 0701-
0005:

10.717.422 0 10.717.422 0 0 0

Извори финансирања за Програм 7: 0 0
01 Приходи из буџета 20.702.775 20.702.775 10.577.595 10.577.595

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

71.514.647 0 71.514.647 16.998.413 0 16.998.413

Свега за Програм 7: 92.217.422 0 92.217.422 27.576.007 0 27.576.007

2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

0 0

2002-5001 Пројекат:Изградња новог вртића 0 0
911 Функција: Предшколско образовање 0 0

88 511 Зграде и грађевински објекти 149.725.080 149.725.080 0
Извори финансирања за пројекат 2002-
5001:

0 0

01 Приходи из буџета 11.024.660 11.024.660 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година
138.700.420 138.700.420 0

Свега за пројекат 2002-5001: 149.725.080 0 149.725.080 0 0 0
Извори финансирања за Програм 8: 0 0

01 Приходи из буџета 11.024.660 11.024.660 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

138.700.420 138.700.420 0

Свега за Програм 8: 149.725.080 0 149.725.080 0 0 0

2003 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

0 0

2003-0001 Програмска активност: Реализација 0 0
912 Функција: Основно образовање 0 0

89 423 Услуге по уговору 20.000 20.000 0 0
90 463 Трансфери осталим нивоима власти 43.688.387 43.688.387 20.137.610 20.137.610

91 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 190.000 190.000 65.966 65.966

Извори финансирања за Програмску 0 0
01 Приходи из буџета 32.440.000 32.440.000 20.203.576 20.203.576

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

11.458.387 11.458.387 0

Свега за програмску активност 2003-
0001:

43.898.387 0 43.898.387 20.203.576 0 20.203.576

Извори финансирања за Програм 9: 0 0
01 Приходи из буџета 32.440.000 32.440.000 20.203.576 20.203.576

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

11.458.387 0 11.458.387 0 0

Свега за Програм 9: 43.898.387 0 43.898.387 20.203.576 0 20.203.576

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА

0 0

0902-0001 Програмска активност: Једнократне 
помоћи и други облици  помоћи 

0 0

070 Функција: Социјална помоћ 
некласификована на другом месту

0 0

463 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 0 0

92 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 100.000 100.000 0 0

93 481 Дотације невладиним организацијама 300.000 300.000 210.000 210.000

Извори финансирања за Програмску 
активност 0902-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 400.000 400.000 210.000 210.000

Свега за програмску активност 0902-
0001:

400.000 0 400.000 210.000 0 210.000

0902-0005 Програмска активност: Обављање 
делатности установа социјалне заштите

0 0

070 Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту 0 0

94 463 Трансфери осталим нивоима власти 7.455.000 7.455.000 5.256.022 5.256.022
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета

481 Дотације невладиним организацијама 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 0902-0005:

0 0
01 Приходи из буџета 7.455.000 7.455.000 5.256.022 5.256.022

Свега за програмску активност 0902-
0005:

7.455.000 0 7.455.000 5.256.022 0 5.256.022

0902-0016 Програмска активност: Дневне услуге у 
заједници

0 0

090 Функција: Социјална помоћ угроженом 0 0
95 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 800.000 957.204 1.757.204 0 132.000 132.000

Извори финансирања за Програмску 0 0
01 Приходи из буџета 800.000 800.000 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 957.204 957.204 132.000 132.000

Свега за Програмску активност 0902-
0016:

800.000 957.204 1.757.204 0 132.000 132.000
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Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 100.000 100.000 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 6.800.000 6.800.000 4.830.624 4.830.624

Свега за Програмску активност 0401-
0001:

6.900.000 0 6.900.000 4.830.624 0 4.830.624

0401-0002 Програмска активност:Праћење 0 0

550 Функција: Заштита животне средине: 
исттаживање и развој

0 0

72 424 Специјализоване услуге 600.000 600.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 600.000 600.000 0 0
Свега за Програмску активност 0401-
0002:

600.000 0 600.000 0 0 0

0401-0004
Програмска активност: Управљање 
опадним водама и канализациона 
инфраструктура

0 0

520 Функција: Управљање отпадним водама 0 0

73 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000 0 0

74 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 1.500.000 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0004:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 1.700.000 1.700.000 0

Свега за Програмску активност 0401-
0004:

1.700.000 0 1.700.000 0 0 0

0401-0005 Програмска активност: Управљање 
комуналним отпадом

0 0

510 Функција: Управљање комуналним 
отпадом

0 0

75 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000 1.227.201 1.227.201
76 451 Субвенције јавним нефинансијским 100.000 100.000 0 0
77 511 Зграде и грађевински објекти 3.500.000 3.500.000 0 0
78 512 Машине и опрема 16.000.000 16.000.000 15.975.000 15.975.000

Извори финансирања за Програмску 0 0
01 Приходи из буџета 2.600.000 2.600.000 1.227.201 1.227.201
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година
19.500.000 19.500.000 15.975.000 15.975.000

Свега за Програмску активност 0401-
0005:

22.100.000 0 22.100.000 17.202.201 0 17.202.201

0701
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

0 0

0701-0002 Програмска активност: Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре 

0 0

451 Функција: Друмски саобраћај 0 0
423 Услуге по уговору 0 0

79 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000 0
80 425 Текуће поправке и одржавање 15.500.000 15.500.000 10.577.595 10.577.595
81 511 Зграде и грађевински објекти 64.500.000 64.500.000 16.998.413 16.998.413

512 Машине и опрема 0 0 0 0
513 Остале некретнине и опрема 0 0 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 0701-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 16.500.000 16.500.000 10.577.595 10.577.595

10 Примања од домаћег задуживања 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

64.500.000 0 64.500.000 16.998.413 0 16.998.413

Свега за Програмску активност 0701-
0002: 81.000.000 0 81.000.000 27.576.007 0 27.576.007

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз 
путника 0 0

4514 Функција: Друмски саобраћај 0 0
82 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 0

512 Машине и опрема 0 0
Извори финансирања за активност 0701-
0004:

0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

500.000 500.000 0

451 Свега за Програмску активност 0701-
0004:

500.000 0 500.000 0 0 0

0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја 0 0
451 Функција: Друмски саобраћај 0 0

83 423 Стручне услуге 950.000 950.000 0 0
424 Специјализоване услуге 0 0 0 0

84 424 Специјализоване услуге 580.000 580.000 0 0
85 426 Материјал 828.711 828.711 0 0
86 511 Зграде и грађевински објекти 2.550.000 2.550.000 0 0
87 512 Машине и опрема 5.808.711 5.808.711 0 0
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Извори финансирања за програмску 
активност  0701-0005:

0 0

01 Приходи из буџета 4.202.775 4.202.775 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

6.514.647 0 6.514.647 0 0

Свега за програмску  активност 0701-
0005:

10.717.422 0 10.717.422 0 0 0

Извори финансирања за Програм 7: 0 0
01 Приходи из буџета 20.702.775 20.702.775 10.577.595 10.577.595

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

71.514.647 0 71.514.647 16.998.413 0 16.998.413

Свега за Програм 7: 92.217.422 0 92.217.422 27.576.007 0 27.576.007

2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

0 0

2002-5001 Пројекат:Изградња новог вртића 0 0
911 Функција: Предшколско образовање 0 0

88 511 Зграде и грађевински објекти 149.725.080 149.725.080 0
Извори финансирања за пројекат 2002-
5001:

0 0

01 Приходи из буџета 11.024.660 11.024.660 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година
138.700.420 138.700.420 0

Свега за пројекат 2002-5001: 149.725.080 0 149.725.080 0 0 0
Извори финансирања за Програм 8: 0 0

01 Приходи из буџета 11.024.660 11.024.660 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

138.700.420 138.700.420 0

Свега за Програм 8: 149.725.080 0 149.725.080 0 0 0

2003 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

0 0

2003-0001 Програмска активност: Реализација 0 0
912 Функција: Основно образовање 0 0

89 423 Услуге по уговору 20.000 20.000 0 0
90 463 Трансфери осталим нивоима власти 43.688.387 43.688.387 20.137.610 20.137.610

91 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 190.000 190.000 65.966 65.966

Извори финансирања за Програмску 0 0
01 Приходи из буџета 32.440.000 32.440.000 20.203.576 20.203.576

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

11.458.387 11.458.387 0

Свега за програмску активност 2003-
0001:

43.898.387 0 43.898.387 20.203.576 0 20.203.576

Извори финансирања за Програм 9: 0 0
01 Приходи из буџета 32.440.000 32.440.000 20.203.576 20.203.576

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

11.458.387 0 11.458.387 0 0

Свега за Програм 9: 43.898.387 0 43.898.387 20.203.576 0 20.203.576

0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА

0 0

0902-0001 Програмска активност: Једнократне 
помоћи и други облици  помоћи 

0 0

070 Функција: Социјална помоћ 
некласификована на другом месту

0 0

463 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 0 0

92 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 100.000 100.000 0 0

93 481 Дотације невладиним организацијама 300.000 300.000 210.000 210.000

Извори финансирања за Програмску 
активност 0902-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 400.000 400.000 210.000 210.000

Свега за програмску активност 0902-
0001:

400.000 0 400.000 210.000 0 210.000

0902-0005 Програмска активност: Обављање 
делатности установа социјалне заштите

0 0

070 Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту 0 0

94 463 Трансфери осталим нивоима власти 7.455.000 7.455.000 5.256.022 5.256.022
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета

481 Дотације невладиним организацијама 0 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 0902-0005:

0 0
01 Приходи из буџета 7.455.000 7.455.000 5.256.022 5.256.022

Свега за програмску активност 0902-
0005:

7.455.000 0 7.455.000 5.256.022 0 5.256.022

0902-0016 Програмска активност: Дневне услуге у 
заједници

0 0

090 Функција: Социјална помоћ угроженом 0 0
95 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 800.000 957.204 1.757.204 0 132.000 132.000

Извори финансирања за Програмску 0 0
01 Приходи из буџета 800.000 800.000 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 957.204 957.204 132.000 132.000

Свега за Програмску активност 0902-
0016:

800.000 957.204 1.757.204 0 132.000 132.000
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0902-0018 Програмска активност: Подршка 
реализацији програма Црвеног крста

0 0

090 Функција: Социјална заштита 0 0
96 481 Дотације невладиним организацијама 580.000 580.000 386.640 386.640

Извори финансирања за Програмску 
активност 0902-0018:

0 0

01 Приходи из буџета 580.000 580.000 386.640 386.640

Свега за Програмску активност 0902-
0018:

580.000 0 580.000 386.640 0 386.640

0902-0019 Програмска активност: Подршка деци 
и породицама са децом 0 0

040 Функција: Породица и деца 0 0

97 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.475.000 22.475.000 5.968.283 5.968.283

98 481 Дотације невладиним организацијама 80.000 80.000 68.748 68.748
Извори финансирања за Програмску 
активност 0902-0019:

0 0
01 Приходи из буџета 22.555.000 22.555.000 6.037.031 6.037.031

Свега за програмску активност 0902-
0019:

22.555.000 0 22.555.000 6.037.031 0 6.037.031

Извори финансирања за Програм 11: 0 0
01 Приходи из буџета 31.790.000 31.790.000 11.889.693 11.889.693

06 Донације од међународних организација 0 0 0 0

07 Трансфери од других нивоа власти 957.204 957.204 132.000 132.000

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

0 0 0 0

Свега за Програм 11: 31.790.000 957.204 32.747.204 11.889.693 132.000 12.021.693

1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА

0 0

1801-0001 Програмска активност: 0 0
740 Функција: Услуге јавног здравства 0 0

99 464 Дотације организацијама за обавезно 6.856.785 6.856.785 3.091.973 3.091.973
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 6.856.785 6.856.785 3.091.973 3.091.973
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 0 0 0 0

Свега за Програмску активност 1801- 6.856.785 0 6.856.785 3.091.973 0 3.091.973

1801-0002 Програмска активност: Мртвозорство 0 0

740 Функција: Услуге јавног здравства 0 0

100 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000

Извори финансирања за Програмску 
активност 1801-0002: 0 0

01 Приходи из буџета 100.000 100.000 0 0
Свега за Програмску активност 1801- 100.000 0 100.000 0 0 0

1801-5002 Пројекат: Инвестиционо одржавање 
амбуланте у Топоници

740 Функција: Услуге јавног здравства
101 511 Зграде и грађевински објекти 2.700.000 2.700.000 0

Извори финансирања за Пројекат 1801-
01 Приходи из буџета

13 Неутрошена средства донација из ранијих 
година

2.700.000 2.700.000 0

Свега за Пројекат 1801-5002: 2.700.000 0
Извори финансирања за Програм 12: 0 0

01 Приходи из буџета 6.876.785 6.876.785 6.876.785 6.876.785

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

Свега за Програм 12: 9.656.785 0 9.656.785 3.091.973 0 3.091.973

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА

0 0

1201-0002
Програмска активност: Јачање 
културне продукције и уметничког 
стваралаштва

0 0

820 Функција: Услуге културе 0 0
102 423 Услуге по уговору 1.400.000 1.400.000 0
103 426 Материјал 10.000 10.000 0

104 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 110.000 110.000 0

105 481 Дотације невладиним организацијама 2.900.000 2.900.000 2.790.000 2.790.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1201-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 4.420.000 4.420.000 2.790.000 2.790.000

820 Свега за Програмску активност 1201-
0002:

4.420.000 0 4.420.000 2.790.000 0 2.790.000

1201-0004
Програмска активност: Остваривање и 
унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања

0 0

830 Функција: Услуге емитовања и 0 0
106 423 Услуге по уговору 700.000 700.000 403.737 403.737
107 454 Субвенције приватним предузећима 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
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Извори финансирања за Програмску 
активност 1201-0004:

0 0

01 Приходи из буџета 2.700.000 2.700.000 2.403.737 2.403.737
Свега за Програмску активност 1201-
0004:

2.700.000 0 2.700.000 2.403.737 0 2.403.737

1201-4002 Пројекат: Уређење  објеката  културе 0 0

820 Функција: Услуге културе 0 0

108 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000 143.851 143.851
109 511 Зграде и грађевински објекти 4.500.000 4.500.000 0

109/1 512 Машине и опрема 4.499.000 4.499.000 445.800 445.800
Извори финансирања за Пројекат 1201-
4002:

0 0

01 Приходи из буџета 4.499.000 4.499.000 445.800 445.800

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

5.500.000 5.500.000 143.851 143.851

Свега за Пројекат 1201-4002: 9.999.000 0 9.999.000 589.651 0 589.651
Извори финансирања за Програм 13: 0 0

01 Приходи из буџета 11.619.000 11.619.000 5.639.537 5.639.537

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

0 0 0 0

10 Примања од домаћег задуживања 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

5.500.000 0 5.500.000 143.851 0 143.851

Свега за Програм 13: 17.119.000 0 17.119.000 5.783.388 0 5.783.388

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ

0 0

1301-0001
Програмска активност: Подршка 
локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима

0 0

810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0

110 481 Дотације невладиним организацијама 7.000.000 7.000.000 5.827.500 5.827.500
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0001:

0 0
01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000 5.827.500 5.827.500

Свега за Програмску активност 1301- 7.000.000 0 7.000.000 5.827.500 0 5.827.500
0 0

1301-0002 Програмска активност: Подршка 0 0
810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0

111 426 Материјал 100.000 100.000 30.000 30.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0002:

0 0
01 Приходи из буџета 100.000 100.000 30.000 30.000

Свега за Програмску активност 1301-
0002: 100.000 0 100.000 30.000 0 30.000

1301-0005 Програмска активност: Спровођење 
омладинске политике

0 0

810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0
112 423 Услуге по уговору 1.400.000 1.400.000 0
113 426 Материјал 50.000 50.000 0

481 Дотације невладиним организацијама 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0005:

0 0

01 Приходи из буџета 1.450.000 1.450.000 0 0
Свега за Програмску активност 1301-
0005:

1.450.000 0 1.450.000 0 0 0

1301-4003 Пројекат:Уређење спортских терена 0 0

810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0

114 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000 0

115 511 Зграде и грађевински објекти 12.900.000 141.600

Извори финансирања за Пројекат 1301-
4004: 0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

13.400.000 13.400.000 141.600 141.600

Свега за Пројекат 1301-4003: 13.400.000 0 13.400.000 141.600 0 141.600
0 0

1301-4004 Пројекат: Меморијални турнир 
"Генерал Љубиша Величковић"

0 0

810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0

116 423 Услуге по уговору 240.000 240.000 0

Извори финансирања за Пројекат 1301-
4004:

0 0

01 Приходи из буџета 240.000 240.000 0 0

10 Примања од домаћег задуживања 0 0 0 0
Свега за Пројекат 1301-4004: 240.000 0 240.000 0 0 0
Извори финансирања за Програм 14: 0 0

01 Приходи из буџета 8.790.000 8.790.000 5.857.500 5.857.500
06 Донације од међународних организација 0 0 0 0
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0902-0018 Програмска активност: Подршка 
реализацији програма Црвеног крста

0 0

090 Функција: Социјална заштита 0 0
96 481 Дотације невладиним организацијама 580.000 580.000 386.640 386.640

Извори финансирања за Програмску 
активност 0902-0018:

0 0

01 Приходи из буџета 580.000 580.000 386.640 386.640

Свега за Програмску активност 0902-
0018:

580.000 0 580.000 386.640 0 386.640

0902-0019 Програмска активност: Подршка деци 
и породицама са децом 0 0

040 Функција: Породица и деца 0 0

97 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.475.000 22.475.000 5.968.283 5.968.283

98 481 Дотације невладиним организацијама 80.000 80.000 68.748 68.748
Извори финансирања за Програмску 
активност 0902-0019:

0 0
01 Приходи из буџета 22.555.000 22.555.000 6.037.031 6.037.031

Свега за програмску активност 0902-
0019:

22.555.000 0 22.555.000 6.037.031 0 6.037.031

Извори финансирања за Програм 11: 0 0
01 Приходи из буџета 31.790.000 31.790.000 11.889.693 11.889.693

06 Донације од међународних организација 0 0 0 0

07 Трансфери од других нивоа власти 957.204 957.204 132.000 132.000

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

0 0 0 0

Свега за Програм 11: 31.790.000 957.204 32.747.204 11.889.693 132.000 12.021.693

1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА

0 0

1801-0001 Програмска активност: 0 0
740 Функција: Услуге јавног здравства 0 0

99 464 Дотације организацијама за обавезно 6.856.785 6.856.785 3.091.973 3.091.973
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 6.856.785 6.856.785 3.091.973 3.091.973
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 0 0 0 0

Свега за Програмску активност 1801- 6.856.785 0 6.856.785 3.091.973 0 3.091.973

1801-0002 Програмска активност: Мртвозорство 0 0

740 Функција: Услуге јавног здравства 0 0

100 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000

Извори финансирања за Програмску 
активност 1801-0002: 0 0

01 Приходи из буџета 100.000 100.000 0 0
Свега за Програмску активност 1801- 100.000 0 100.000 0 0 0

1801-5002 Пројекат: Инвестиционо одржавање 
амбуланте у Топоници

740 Функција: Услуге јавног здравства
101 511 Зграде и грађевински објекти 2.700.000 2.700.000 0

Извори финансирања за Пројекат 1801-
01 Приходи из буџета

13 Неутрошена средства донација из ранијих 
година

2.700.000 2.700.000 0

Свега за Пројекат 1801-5002: 2.700.000 0
Извори финансирања за Програм 12: 0 0

01 Приходи из буџета 6.876.785 6.876.785 6.876.785 6.876.785

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

Свега за Програм 12: 9.656.785 0 9.656.785 3.091.973 0 3.091.973

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА

0 0

1201-0002
Програмска активност: Јачање 
културне продукције и уметничког 
стваралаштва

0 0

820 Функција: Услуге културе 0 0
102 423 Услуге по уговору 1.400.000 1.400.000 0
103 426 Материјал 10.000 10.000 0

104 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 110.000 110.000 0

105 481 Дотације невладиним организацијама 2.900.000 2.900.000 2.790.000 2.790.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1201-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 4.420.000 4.420.000 2.790.000 2.790.000

820 Свега за Програмску активност 1201-
0002:

4.420.000 0 4.420.000 2.790.000 0 2.790.000

1201-0004
Програмска активност: Остваривање и 
унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања

0 0

830 Функција: Услуге емитовања и 0 0
106 423 Услуге по уговору 700.000 700.000 403.737 403.737
107 454 Субвенције приватним предузећима 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
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Извори финансирања за Програмску 
активност 1201-0004:

0 0

01 Приходи из буџета 2.700.000 2.700.000 2.403.737 2.403.737
Свега за Програмску активност 1201-
0004:

2.700.000 0 2.700.000 2.403.737 0 2.403.737

1201-4002 Пројекат: Уређење  објеката  културе 0 0

820 Функција: Услуге културе 0 0

108 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000 143.851 143.851
109 511 Зграде и грађевински објекти 4.500.000 4.500.000 0

109/1 512 Машине и опрема 4.499.000 4.499.000 445.800 445.800
Извори финансирања за Пројекат 1201-
4002:

0 0

01 Приходи из буџета 4.499.000 4.499.000 445.800 445.800

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

5.500.000 5.500.000 143.851 143.851

Свега за Пројекат 1201-4002: 9.999.000 0 9.999.000 589.651 0 589.651
Извори финансирања за Програм 13: 0 0

01 Приходи из буџета 11.619.000 11.619.000 5.639.537 5.639.537

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

0 0 0 0

10 Примања од домаћег задуживања 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

5.500.000 0 5.500.000 143.851 0 143.851

Свега за Програм 13: 17.119.000 0 17.119.000 5.783.388 0 5.783.388

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ

0 0

1301-0001
Програмска активност: Подршка 
локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима

0 0

810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0

110 481 Дотације невладиним организацијама 7.000.000 7.000.000 5.827.500 5.827.500
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0001:

0 0
01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000 5.827.500 5.827.500

Свега за Програмску активност 1301- 7.000.000 0 7.000.000 5.827.500 0 5.827.500
0 0

1301-0002 Програмска активност: Подршка 0 0
810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0

111 426 Материјал 100.000 100.000 30.000 30.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0002:

0 0
01 Приходи из буџета 100.000 100.000 30.000 30.000

Свега за Програмску активност 1301-
0002: 100.000 0 100.000 30.000 0 30.000

1301-0005 Програмска активност: Спровођење 
омладинске политике

0 0

810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0
112 423 Услуге по уговору 1.400.000 1.400.000 0
113 426 Материјал 50.000 50.000 0

481 Дотације невладиним организацијама 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0005:

0 0

01 Приходи из буџета 1.450.000 1.450.000 0 0
Свега за Програмску активност 1301-
0005:

1.450.000 0 1.450.000 0 0 0

1301-4003 Пројекат:Уређење спортских терена 0 0

810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0

114 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000 0

115 511 Зграде и грађевински објекти 12.900.000 141.600

Извори финансирања за Пројекат 1301-
4004: 0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

13.400.000 13.400.000 141.600 141.600

Свега за Пројекат 1301-4003: 13.400.000 0 13.400.000 141.600 0 141.600
0 0

1301-4004 Пројекат: Меморијални турнир 
"Генерал Љубиша Величковић"

0 0

810 Функција: Услуге рекреације и спорта 0 0

116 423 Услуге по уговору 240.000 240.000 0

Извори финансирања за Пројекат 1301-
4004:

0 0

01 Приходи из буџета 240.000 240.000 0 0

10 Примања од домаћег задуживања 0 0 0 0
Свега за Пројекат 1301-4004: 240.000 0 240.000 0 0 0
Извори финансирања за Програм 14: 0 0

01 Приходи из буџета 8.790.000 8.790.000 5.857.500 5.857.500
06 Донације од међународних организација 0 0 0 0
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 13.400.000 13.400.000 141.600 141.600
Свега за Програм 14: 22.190.000 0 22.190.000 5.999.100 0 5.999.100

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

0 0

0602-0001
Програмска активност: 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина

0 0

130 Функција: Опште јавне услуге 0 0
117 411 Плате, додаци и накнаде запослених 31.000.000 31.000.000 20.265.672 20.265.672

118 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.000.000 6.000.000 3.272.906 3.272.906

119 413 Накнаде у натури 400.000 400.000 34.650 34.650

120 414 Социјална давања запосленима 2.440.095 500.000 2.940.095 934.671 934.671

121 415 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000 1.800.000 1.015.509 1.015.509

122 416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

600.000 600.000 284.132 284.132

123 421 Стални трошкови 12.000.000 12.000.000 7.466.050 7.466.050
124 422 Трошкови путовања 100.000 100.000 62.770 62.770
125 423 Услуге по уговору 13.700.000 13.700.000 5.248.272 5.248.272

126 424 Специјализоване услуге 2.370.000 2.370.000 12.000 12.000
127 425 Текуће поправке и одржавање 5.100.000 5.100.000 2.873.770 2.873.770
128 426 Материјал 3.150.000 3.150.000 1.292.259 1.292.259
129 463 Трансфери од других нивоа власти 750.000 750.000 417.973 417.973

130 465 Остале донације, дотације и трансфери 650.000 650.000 446.183 446.183

131 481 Дотације невладиним организацијама 3.000.000 3.000.000 1.721.000 1.721.000

132 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 750.000 750.000 500.799 500.799

133 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 120.000 120.000 0

134 484 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 400.000 400.000 0

135 485 Накнаде штете за повреде или штету 9.000.000 9.000.000 0
136 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000 69.500 69.500
137 512 Машине и опрема 4.530.000 4.800.000 9.330.000 420.968 4.800.000 5.220.968

Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 84.620.000 84.620.000 46.339.083 46.339.083
03 Социјални доприноси 500.000 500.000 0

07 Текући наменски трансфери од републике 
у корист општине

4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

15.000.000 15.000.000 2.307.260 2.307.260

Свега за Програмску активност 0602-
0001:

99.860.095 5.300.000 105.160.095 46.339.083 4.800.000 51.139.083

0602-0007
Програмска активност: 
Функционисање националних савета 
националних мањина

0 0

090 Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту

0 0

138 481 Дотације невладиним организацијама 100.000 100.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0007:

0 0

01 Приходи из буџета 100.000 100.000 0 0

06 Донације од међународних организација 0 0

07 Трансфери од других нивоа власти 0 0
Свега за Програмску активност 0602-
0007:

100.000 0 100.000 0 0 0

0602-0009 Програмска активност: Текућа 
буџетска резерва 0 0

112 Функција: Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту;

0 0

139 499 Средства резерве 2.930.905 2.930.905 2.865.105 2.865.105
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 2.930.905 2.930.905 2.865.105 2.865.105
Свега за програмску активност 0602-
0009:

2.930.905 0 2.930.905 2.865.105 0 2.865.105
0 0

0602-0010 Програмска активност: Стална 
буџетска резерва

0 0
112 Функција: Опште јавне услуге 0 0

140 499 Средства резерве 1.000.000 1.000.000 0
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 0 0

Свега за програмску активност 0602-
0010:

1.000.000 0 1.000.000 0 0 0

0602-0014 Програмска активност: Управљање у 
ванредним ситуацијама

0 0

220 Функција: Цивилна одбрана 0 0

141 423 Услуге по уговору 750.000 750.000 182.400 182.400
142 425 Текуће поправке и одржавање 900.000 900.000 0
143 426 Материјал 3.000.000 3.000.000 21.056 21.056
144 511 Зграде и грађевински објекти 500.000 500.000 0
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145 512 Машине и опрема 100.000 100.000 0
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 5.250.000 5.250.000 203.456 203.456
Свега за Програмску активност 0602-
0014:

5.250.000 0 5.250.000 203.456 0 203.456

Извори финансирања за Програм 15: 0 0

01 Приходи из буџета 96.970.000 96.970.000 96.970.000 96.970.000

03 Социјални доприноси 0 500.000 500.000 0 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000

190 08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

0 0 0 0

191 10 Примања од домаћег задуживања 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000

14 Неутрошена средства од приватизације из 
ранијих година

0 0 0 0

Свега за Програм 15: 111.970.000 5.300.000 117.270.000 111.970.000 4.800.000 116.770.000

0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ

0 0

0501-0001 Програмска активност: Енергетски 0 0
620 Функција: Развој заједнице 0 0

146 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 0
147 454 Субвенције приватним предузећима 15.000.000 10.000.000 25.000.000 0

512 Машине и опрема 0 0 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0501-0001: 0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

07 Трансфери од других нивоа власти 10.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

15.500.000 15.500.000 0

Свега за програмску активност 0501-
0001:

15.500.000 10.000.000 25.500.000 0 0 0

Извори финансирања за Програм 17: 0 0
01 Приходи из буџета 0 0 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 15.500.000 15.500.000 0

Свега за Програм 17: 15.500.000 10.000.000 25.500.000 0 0 0
1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 0 0

5.1 TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ 

1502-0001 Програмска активност: Управљање 
развојем туризма

0 0

Функција: Туризам 0 0

148 411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)

1.100.000 1.100.000 796.002 796.002

149 412 Социјални доприноси на терет послодавца 208.000 208.000 128.554 128.554
150 414 Социјална давања запосленима 10.000 10.000 0
151 415 Накнаде трошкова запосленима 90.000 90.000 36.643 36.643
152 421 Стални трошкови 30.000 30.000 19.556 19.556
153 422 Трошкови путовања 140.000 140.000 113.878 113.878
154 423 Услуге по уговору 440.000 440.000 131.867 131.867
155 424 Специјализоване услуге 10.000 10.000 0
156 425 Текуће поправке и одржавање 40.000 40.000 0
157 426 Материјал 35.000 35.000 7.870 7.870
158 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.000 1.000 0
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150.000 150.000 0

160 485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа

600.000 600.000 0

161 511 Зграде и грађевински објекти 200.000 200.000 0
162 512 Машине и опрема 80.000 80.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 1502-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 3.134.000 3.134.000 1.234.370 1.234.370
08 Добровољни трансфери од физичких и 0 0 0 0

473 Свега за програмску активност 1502-
0001:

3.134.000 0 3.134.000 1.234.370 0 1.234.370

1502-0002 Програмска активност: Промоција 0 0
Функција: Туризам 0 0

163 421 Стални трошкови 220.000 220.000 151.775 151.775
164 423 Услуге по уговору 1.134.000 430.000 1.564.000 812.247 100.000 912.247
165 424 Специјализоване услуге 20.000 20.000

166 426 Материјал 80.000 80.000 37.960 37.960
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 1.454.000 1.454.000 1.021.981 1.021.981
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000 100.000 100.000
08 Добровољни трансфери од физичких и 130.000 130.000 0

473 Свега за Програмску активност 1502-
0002: 1.454.000 430.000 1.884.000 1.021.981 100.000 1.121.981

Извори финансирања за Програм 4: 0 0
01 Приходи из буџета 4.588.000 4.588.000 2.256.351 2.256.351
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000 100.000 100.000
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 13.400.000 13.400.000 141.600 141.600
Свега за Програм 14: 22.190.000 0 22.190.000 5.999.100 0 5.999.100

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

0 0

0602-0001
Програмска активност: 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина

0 0

130 Функција: Опште јавне услуге 0 0
117 411 Плате, додаци и накнаде запослених 31.000.000 31.000.000 20.265.672 20.265.672

118 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.000.000 6.000.000 3.272.906 3.272.906

119 413 Накнаде у натури 400.000 400.000 34.650 34.650

120 414 Социјална давања запосленима 2.440.095 500.000 2.940.095 934.671 934.671

121 415 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000 1.800.000 1.015.509 1.015.509

122 416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

600.000 600.000 284.132 284.132

123 421 Стални трошкови 12.000.000 12.000.000 7.466.050 7.466.050
124 422 Трошкови путовања 100.000 100.000 62.770 62.770
125 423 Услуге по уговору 13.700.000 13.700.000 5.248.272 5.248.272

126 424 Специјализоване услуге 2.370.000 2.370.000 12.000 12.000
127 425 Текуће поправке и одржавање 5.100.000 5.100.000 2.873.770 2.873.770
128 426 Материјал 3.150.000 3.150.000 1.292.259 1.292.259
129 463 Трансфери од других нивоа власти 750.000 750.000 417.973 417.973

130 465 Остале донације, дотације и трансфери 650.000 650.000 446.183 446.183

131 481 Дотације невладиним организацијама 3.000.000 3.000.000 1.721.000 1.721.000

132 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 750.000 750.000 500.799 500.799

133 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 120.000 120.000 0

134 484 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 400.000 400.000 0

135 485 Накнаде штете за повреде или штету 9.000.000 9.000.000 0
136 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000 69.500 69.500
137 512 Машине и опрема 4.530.000 4.800.000 9.330.000 420.968 4.800.000 5.220.968

Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 84.620.000 84.620.000 46.339.083 46.339.083
03 Социјални доприноси 500.000 500.000 0

07 Текући наменски трансфери од републике 
у корист општине

4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

15.000.000 15.000.000 2.307.260 2.307.260

Свега за Програмску активност 0602-
0001:

99.860.095 5.300.000 105.160.095 46.339.083 4.800.000 51.139.083

0602-0007
Програмска активност: 
Функционисање националних савета 
националних мањина

0 0

090 Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту

0 0

138 481 Дотације невладиним организацијама 100.000 100.000 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0007:

0 0

01 Приходи из буџета 100.000 100.000 0 0

06 Донације од међународних организација 0 0

07 Трансфери од других нивоа власти 0 0
Свега за Програмску активност 0602-
0007:

100.000 0 100.000 0 0 0

0602-0009 Програмска активност: Текућа 
буџетска резерва 0 0

112 Функција: Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту;

0 0

139 499 Средства резерве 2.930.905 2.930.905 2.865.105 2.865.105
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 2.930.905 2.930.905 2.865.105 2.865.105
Свега за програмску активност 0602-
0009:

2.930.905 0 2.930.905 2.865.105 0 2.865.105
0 0

0602-0010 Програмска активност: Стална 
буџетска резерва

0 0
112 Функција: Опште јавне услуге 0 0

140 499 Средства резерве 1.000.000 1.000.000 0
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 0 0

Свега за програмску активност 0602-
0010:

1.000.000 0 1.000.000 0 0 0

0602-0014 Програмска активност: Управљање у 
ванредним ситуацијама

0 0

220 Функција: Цивилна одбрана 0 0

141 423 Услуге по уговору 750.000 750.000 182.400 182.400
142 425 Текуће поправке и одржавање 900.000 900.000 0
143 426 Материјал 3.000.000 3.000.000 21.056 21.056
144 511 Зграде и грађевински објекти 500.000 500.000 0



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 9/22

13

 
си

ф
.

 

Извори финансирања расхода и 
издатака

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

У   
    

 

о    
ла

си
ф

.

лн
а

 
ир

ањ
а

145 512 Машине и опрема 100.000 100.000 0
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 5.250.000 5.250.000 203.456 203.456
Свега за Програмску активност 0602-
0014:

5.250.000 0 5.250.000 203.456 0 203.456

Извори финансирања за Програм 15: 0 0

01 Приходи из буџета 96.970.000 96.970.000 96.970.000 96.970.000

03 Социјални доприноси 0 500.000 500.000 0 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000

190 08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

0 0 0 0

191 10 Примања од домаћег задуживања 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000

14 Неутрошена средства од приватизације из 
ранијих година

0 0 0 0

Свега за Програм 15: 111.970.000 5.300.000 117.270.000 111.970.000 4.800.000 116.770.000

0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ

0 0

0501-0001 Програмска активност: Енергетски 0 0
620 Функција: Развој заједнице 0 0

146 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 0
147 454 Субвенције приватним предузећима 15.000.000 10.000.000 25.000.000 0

512 Машине и опрема 0 0 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0501-0001: 0 0

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

07 Трансфери од других нивоа власти 10.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

15.500.000 15.500.000 0

Свега за програмску активност 0501-
0001:

15.500.000 10.000.000 25.500.000 0 0 0

Извори финансирања за Програм 17: 0 0
01 Приходи из буџета 0 0 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 15.500.000 15.500.000 0

Свега за Програм 17: 15.500.000 10.000.000 25.500.000 0 0 0
1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 0 0

5.1 TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ 

1502-0001 Програмска активност: Управљање 
развојем туризма

0 0

Функција: Туризам 0 0

148 411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)

1.100.000 1.100.000 796.002 796.002

149 412 Социјални доприноси на терет послодавца 208.000 208.000 128.554 128.554
150 414 Социјална давања запосленима 10.000 10.000 0
151 415 Накнаде трошкова запосленима 90.000 90.000 36.643 36.643
152 421 Стални трошкови 30.000 30.000 19.556 19.556
153 422 Трошкови путовања 140.000 140.000 113.878 113.878
154 423 Услуге по уговору 440.000 440.000 131.867 131.867
155 424 Специјализоване услуге 10.000 10.000 0
156 425 Текуће поправке и одржавање 40.000 40.000 0
157 426 Материјал 35.000 35.000 7.870 7.870
158 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.000 1.000 0
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150.000 150.000 0

160 485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа

600.000 600.000 0

161 511 Зграде и грађевински објекти 200.000 200.000 0
162 512 Машине и опрема 80.000 80.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 1502-0001:

0 0

01 Приходи из буџета 3.134.000 3.134.000 1.234.370 1.234.370
08 Добровољни трансфери од физичких и 0 0 0 0

473 Свега за програмску активност 1502-
0001:

3.134.000 0 3.134.000 1.234.370 0 1.234.370

1502-0002 Програмска активност: Промоција 0 0
Функција: Туризам 0 0

163 421 Стални трошкови 220.000 220.000 151.775 151.775
164 423 Услуге по уговору 1.134.000 430.000 1.564.000 812.247 100.000 912.247
165 424 Специјализоване услуге 20.000 20.000

166 426 Материјал 80.000 80.000 37.960 37.960
Извори финансирања за Програмску 0 0

01 Приходи из буџета 1.454.000 1.454.000 1.021.981 1.021.981
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000 100.000 100.000
08 Добровољни трансфери од физичких и 130.000 130.000 0

473 Свега за Програмску активност 1502-
0002: 1.454.000 430.000 1.884.000 1.021.981 100.000 1.121.981

Извори финансирања за Програм 4: 0 0
01 Приходи из буџета 4.588.000 4.588.000 2.256.351 2.256.351
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000 100.000 100.000

 
си

ф
.

 

Извори финансирања расхода и 
издатака

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

У   
    

 

о    
ла

си
ф

.

лн
а

 
ир

ањ
а

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

130.000 130.000 0 0

Свега за Програм 4: 4.588.000 430.000 5.018.000 2.256.351 100.000 2.356.351

Извори финансирања за Главу 5.1: 0 0
01 Приходи из буџета 4.588.000 4.588.000 2.256.351 2.256.351
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000 100.000 100.000

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

130.000 130.000 0 0

Свега за Главу 5.1: 4.588.000 430.000 5.018.000 2.256.351 100.000 2.356.351

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА

0 0

5.2. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1201-0001
Програмска активност: 
Функционисање локалних установа 
културе

0 0

Функција: Услуге културе 0 0
167 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.400.000 4.400.000 2.563.511 2.563.511
168 412 Социјални доприноси на терет послодавца 770.000 770.000 414.007 414.007
169 415 Накнаде трошкова за запослене 180.000 180.000 85.359 85.359
170 421 Стални трошкови 889.900 889.900 568.700 568.700
171 422 Трошкови путовања 169.000 169.000 101.474 101.474
172 423 Услуге по уговору 2.804.000 2.804.000 2.069.010 2.069.010
173 424 Специјализоване услуге 315.000 315.000 240.000 240.000
174 425 Текуће поправке и одржавање 250.800 250.800 71.916 71.916
175 426 Материјал 253.000 253.000 92.764 92.764
176 465 Остале донације, дотације и трансфери 2.000 2.000 0
177 482 Порези, обавезне таксе, каѕне и пенали 29.000 29.000 0
178 511 Зграде и грађевински објекти 38.000 38.000 29.981 29.981
179 512 Машине и опрема 1.424.000 1.424.000 213.708 213.708
180 515 Нематеријална имовина 360.000 360.000 250.090 250.090

Извори финансирања за Програмску 0 0
01 Приходи из буџета 11.884.700 11.884.700 6.700.519 6.700.519
04 Сопствени приходи 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0

820 Свега за програмску активност 1201- 11.884.700 0 11.884.700 6.700.519 0 6.700.519
0 0

1201-0003 Програмска активност:Унапређење 
система очувања и представљања 

0 0

Функција: Услуге културе 0 0
181 422 Трошкови путовања 670.000 400.000 1.070.000 293.402 293.402
182 423 Услуге по уговору 5.105.400 2.600.000 7.705.400 2.809.060 2.809.060
183 424 Специјализоване услуге 1.000 1.000 0
184 426 Материјал 175.000 175.000 90.934 90.934

185 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50.000 50.000 47.661 47.661

Извори финансирања за Програмску 
активност  1201-0003: 

0 0

01 Приходи из буџета 6.001.400 6.001.400 3.241.057 3.241.057

07 Трансфери од других нивоа власти 1.450.000 1.450.000 0

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

1.150.000 1.150.000 0

820 Свега за програмску активност 1201-
0003:

6.001.400 3.000.000 9.001.400 3.241.057 0 3.241.057

Извори финансирања за Главу 5.2: 0 0
01 Приходи из буџета 17.886.100 17.886.100 9.941.576 9.941.576
07 Трансфери од других нивоа власти 1.850.000 1.850.000 0

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

1.150.000 1.150.000 0 0

Свега за Главу 5.2: 17.886.100 3.000.000 20.886.100 9.941.576 0 9.941.576
0 0

Извори финансирања за Програм 13: 0 0
01 Приходи из буџета 17.886.100 17.886.100 9.941.576 9.941.576
07 Трансфери од других нивоа власти 1.850.000 1.850.000 0 0

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

1.150.000 1.150.000 0 0

Свега за Програм 13: 17.886.100 3.000.000 20.886.100 9.941.576 0 9.941.576

5.3. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
"14.октобар"

2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

0 0

2002-0002
Програмска активност: 
Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања

0 0

Функција: Предшколско образовање 0 0
186 411 Плате, додаци и накнаде запослених 14.223.342 3.197.031 17.420.373 10.203.658 2.406.521 12.610.178

187 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.281.084 532.306 2.813.390 1.647.891 388.653 2.036.544

188 413 Накнаде у натури 130.000 130.000 0
189 414 Социјална давања запосленима 900.000 900.000 43.591 43.591
190 415 Накнаде трошкова за запослене 950.000 950.000 537.246 537.246

191 416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

100.000 100.000 64.802 64.802

192 421 Стални трошкови 2.310.000 620.660 2.930.660 1.548.186 370.626 1.918.812
193 422 Трошкови путовања 240.000 240.000 147.705 147.705
194 423 Услуге по уговору 1.300.000 90.000 1.390.000 797.051 20.000 817.051
195 424 Специјализоване услуге 270.000 30.000 300.000 121.599 121.599
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196 425 Текуће поправке и одржавање 580.000 30.000 610.000 23.320 23.320
197 426 Материјал 3.100.000 210.000 3.310.000 1.871.969 45.564 1.917.533
198 472 Накнадe за социјалну заштиту из буџета 2.120.000 2.120.000 1.826.356 1.826.356

199 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000 100.000 990 990

200 511 Зграде и грађевински објекти 200.000 200.000 0
201 512 Машине и опрема 800.000 50.000 850.000 4.980 4.980
202 513 Остале некретнине и опрема 50.000 50.000 0
203 515 Нематеријална имовина 50.000 50.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 2002-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 29.704.426 29.704.426 18.839.342 18.839.342
07 Трансфери од других нивоа власти 4.559.997 4.559.997 4.559.997 4.559.997

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

200.000 200.000

Свега за Програм 8: 29.704.426 4.759.997 34.464.423 18.839.342 4.759.997 23.599.339
Извори финансирања за Главу 5.3: 0 0

01 Приходи из буџета 29.704.426 29.704.426 18.839.342 18.839.342
07 Трансфери од других нивоа власти 4.559.997 4.559.997 4.559.997 4.559.997

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

200.000 200.000 200.000 200.000

Свега за Главу 5.3: 29.704.426 4.759.997 34.464.423 18.839.342 4.759.997 23.599.339
5.4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

0602-0002 Програмска активност: 
Функција: Опште јавне услуге 0 0

204 421 Стални трошкови 998.000 998.000 657.841 657.841
205 423 Услуге по уговору 1.077.000 1.077.000 185.898 185.898
206 424 Специјализоване услуге 165.500 165.500 158.000 158.000
207 425 Текуће поправке и одржавање 1.501.500 1.501.500 314.158 314.158
208 426 Материјал 266.000 266.000
209 512 Машине и опрема 1.281.000 1.281.000 172.294 172.294

Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 5.289.000 5.289.000 1.488.191 1.488.191

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 0 0

160 Свега за Програмску активност 0602-
0002:

5.289.000 0 5.289.000 1.488.191 0 1.488.191
0 0

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 679.005.903 31.447.201 711.953.474 206.187.923 3.463.364 209.907.474
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08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

130.000 130.000 0 0

Свега за Програм 4: 4.588.000 430.000 5.018.000 2.256.351 100.000 2.356.351

Извори финансирања за Главу 5.1: 0 0
01 Приходи из буџета 4.588.000 4.588.000 2.256.351 2.256.351
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000 100.000 100.000

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

130.000 130.000 0 0

Свега за Главу 5.1: 4.588.000 430.000 5.018.000 2.256.351 100.000 2.356.351

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА

0 0

5.2. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1201-0001
Програмска активност: 
Функционисање локалних установа 
културе

0 0

Функција: Услуге културе 0 0
167 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.400.000 4.400.000 2.563.511 2.563.511
168 412 Социјални доприноси на терет послодавца 770.000 770.000 414.007 414.007
169 415 Накнаде трошкова за запослене 180.000 180.000 85.359 85.359
170 421 Стални трошкови 889.900 889.900 568.700 568.700
171 422 Трошкови путовања 169.000 169.000 101.474 101.474
172 423 Услуге по уговору 2.804.000 2.804.000 2.069.010 2.069.010
173 424 Специјализоване услуге 315.000 315.000 240.000 240.000
174 425 Текуће поправке и одржавање 250.800 250.800 71.916 71.916
175 426 Материјал 253.000 253.000 92.764 92.764
176 465 Остале донације, дотације и трансфери 2.000 2.000 0
177 482 Порези, обавезне таксе, каѕне и пенали 29.000 29.000 0
178 511 Зграде и грађевински објекти 38.000 38.000 29.981 29.981
179 512 Машине и опрема 1.424.000 1.424.000 213.708 213.708
180 515 Нематеријална имовина 360.000 360.000 250.090 250.090

Извори финансирања за Програмску 0 0
01 Приходи из буџета 11.884.700 11.884.700 6.700.519 6.700.519
04 Сопствени приходи 0 0
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0

820 Свега за програмску активност 1201- 11.884.700 0 11.884.700 6.700.519 0 6.700.519
0 0

1201-0003 Програмска активност:Унапређење 
система очувања и представљања 

0 0

Функција: Услуге културе 0 0
181 422 Трошкови путовања 670.000 400.000 1.070.000 293.402 293.402
182 423 Услуге по уговору 5.105.400 2.600.000 7.705.400 2.809.060 2.809.060
183 424 Специјализоване услуге 1.000 1.000 0
184 426 Материјал 175.000 175.000 90.934 90.934

185 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50.000 50.000 47.661 47.661

Извори финансирања за Програмску 
активност  1201-0003: 

0 0

01 Приходи из буџета 6.001.400 6.001.400 3.241.057 3.241.057

07 Трансфери од других нивоа власти 1.450.000 1.450.000 0

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

1.150.000 1.150.000 0

820 Свега за програмску активност 1201-
0003:

6.001.400 3.000.000 9.001.400 3.241.057 0 3.241.057

Извори финансирања за Главу 5.2: 0 0
01 Приходи из буџета 17.886.100 17.886.100 9.941.576 9.941.576
07 Трансфери од других нивоа власти 1.850.000 1.850.000 0

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

1.150.000 1.150.000 0 0

Свега за Главу 5.2: 17.886.100 3.000.000 20.886.100 9.941.576 0 9.941.576
0 0

Извори финансирања за Програм 13: 0 0
01 Приходи из буџета 17.886.100 17.886.100 9.941.576 9.941.576
07 Трансфери од других нивоа власти 1.850.000 1.850.000 0 0

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

1.150.000 1.150.000 0 0

Свега за Програм 13: 17.886.100 3.000.000 20.886.100 9.941.576 0 9.941.576

5.3. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
"14.октобар"

2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

0 0

2002-0002
Програмска активност: 
Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања

0 0

Функција: Предшколско образовање 0 0
186 411 Плате, додаци и накнаде запослених 14.223.342 3.197.031 17.420.373 10.203.658 2.406.521 12.610.178

187 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.281.084 532.306 2.813.390 1.647.891 388.653 2.036.544

188 413 Накнаде у натури 130.000 130.000 0
189 414 Социјална давања запосленима 900.000 900.000 43.591 43.591
190 415 Накнаде трошкова за запослене 950.000 950.000 537.246 537.246

191 416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

100.000 100.000 64.802 64.802

192 421 Стални трошкови 2.310.000 620.660 2.930.660 1.548.186 370.626 1.918.812
193 422 Трошкови путовања 240.000 240.000 147.705 147.705
194 423 Услуге по уговору 1.300.000 90.000 1.390.000 797.051 20.000 817.051
195 424 Специјализоване услуге 270.000 30.000 300.000 121.599 121.599
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196 425 Текуће поправке и одржавање 580.000 30.000 610.000 23.320 23.320
197 426 Материјал 3.100.000 210.000 3.310.000 1.871.969 45.564 1.917.533
198 472 Накнадe за социјалну заштиту из буџета 2.120.000 2.120.000 1.826.356 1.826.356

199 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000 100.000 990 990

200 511 Зграде и грађевински објекти 200.000 200.000 0
201 512 Машине и опрема 800.000 50.000 850.000 4.980 4.980
202 513 Остале некретнине и опрема 50.000 50.000 0
203 515 Нематеријална имовина 50.000 50.000 0

Извори финансирања за Програмску 
активност 2002-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 29.704.426 29.704.426 18.839.342 18.839.342
07 Трансфери од других нивоа власти 4.559.997 4.559.997 4.559.997 4.559.997

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

200.000 200.000

Свега за Програм 8: 29.704.426 4.759.997 34.464.423 18.839.342 4.759.997 23.599.339
Извори финансирања за Главу 5.3: 0 0

01 Приходи из буџета 29.704.426 29.704.426 18.839.342 18.839.342
07 Трансфери од других нивоа власти 4.559.997 4.559.997 4.559.997 4.559.997

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

200.000 200.000 200.000 200.000

Свега за Главу 5.3: 29.704.426 4.759.997 34.464.423 18.839.342 4.759.997 23.599.339
5.4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

0602-0002 Програмска активност: 
Функција: Опште јавне услуге 0 0

204 421 Стални трошкови 998.000 998.000 657.841 657.841
205 423 Услуге по уговору 1.077.000 1.077.000 185.898 185.898
206 424 Специјализоване услуге 165.500 165.500 158.000 158.000
207 425 Текуће поправке и одржавање 1.501.500 1.501.500 314.158 314.158
208 426 Материјал 266.000 266.000
209 512 Машине и опрема 1.281.000 1.281.000 172.294 172.294

Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002:

0 0

01 Приходи из буџета 5.289.000 5.289.000 1.488.191 1.488.191

08 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 0 0

160 Свега за Програмску активност 0602-
0002:

5.289.000 0 5.289.000 1.488.191 0 1.488.191
0 0

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 679.005.903 31.447.201 711.953.474 206.187.923 3.463.364 209.907.474
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  III  Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама, извршени су у следећим износима:

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни 
приходи из 
буџета  и 

осталих извора

Структура - 
Извор 01 

(%)

Извршење јануар-
септембар 

2022.године

1 2 3 4 3
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 393.934.014 55,3% 162.773.450
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 83.804.858 11,8% 53.291.872
411 Плате и додаци запослених 63.270.373 8,9% 43.078.458
412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.457.390 1,6% 6.957.170
413 Накнаде у натури (превоз) 587.000 0,1% 54.000
414 Социјална давања запосленима 4.300.095 0,6% 978.261
415 Накнаде за запослене 3.489.000 0,5% 1.875.050
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 701.000 0,1% 348.933
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 149.202.054 21,0% 57.314.676
421 Стални трошкови 20.309.560 2,9% 10.782.732
422 Трошкови путовања 1.913.000 0,3% 719.228
423 Услуге по уговору 53.433.403 7,5% 19.806.022
424 Специјализоване услуге 15.571.500 2,2% 2.020.598

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 36.100.380 5,1% 16.586.919

426 Материјал 21.874.211 3,1% 7.399.177
450 СУБВЕНЦИЈЕ 39.900.000 5,6% 3.103.030

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                7.900.000 1,1% 3.103.030

454 Субвенције приватним предузећима 32.000.000 4,5% 2.000.000
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 62.883.171 8,8% 29.349.763
463 Трансфери осталим нивоима власти 55.373.387 7,8% 25.811.604

464 Дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање 6.856.784 1,0% 3.091.973

465 Остале донације, дотације и трансфери 653.000 0,1% 446.186
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 27.999.826 3,9% 8.040.266
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 27.999.826 3,9% 8.040.266
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 26.279.000 3,7% 11.673.843
481 Дотације невладиним организацијама; 14.280.000 2,0% 11.072.054
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 1.274.000 0,2% 501.789
483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 125.000 0,0%

484
Накнаде штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других 
природних узрока

400.000 0,1%

485 Накнада штете за повреду или штету нанету од 
стране 10.200.000 1,4% 100.000

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА 3.865.105 0,5%

499 Средства резерве 3.865.105 0,5%
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 319.619.792 44,9% 45.134.017
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 319.618.792 44,9% 45.134.017
511 Зграде и грађевински објекти; 276.209.081 38,8% 22.851.176
512 Машине и опрема; 36.761.711 5,2% 22.032.750
513 Остале некретнине и опрема 6.050.000 0,8%
514 Култивисана имовина; 1.000 0,0%
515 Нематеријална имовина 597.000 0,1% 250.090
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1.000 0,0%
541 Земљиште; 1.000 0,0%

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 711.953.104 100,0% 209.907.474
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Програм
Програмска 
активност/  
Пројекат

1 2 3 4 5 7

1101 Програм 1.  Становање, урбанизам и 
просторно планирање 13.296.500 2% 3.743.200,00

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 2.200.000 0%
1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 1.001.000 0% 630.000,00
1101-0004 Стамбена подршка 1.450.000 0%
1102-0006 8.645.500 3.113.200,00

0601 Програм 2.  Комунална делатност 35.120.000 5% 6.529.661,00

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 4.050.000 1% 2.582.309,00

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 6.900.000 1% 878.957,00

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 1.000.000 0% 392.766,00

1102-0004 Зоохигијена 4.200.000 1% 1.631.640,00

1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење 
пијаца 150.000 0%

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 1.500.000 0% 196.900,00

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 17.320.000 2% 847.089,00

1501 Програм 3.  Локални економски развој 10.000.000 1%
1501-0002 Мере активне политике запошљавања 10.000.000 1%

1502 Програм 4.  Развој туризма 5.018.000 1% 2.356.351,00
1502-0001 Управљање развојем туризма 3.134.000 0% 1.234.369,00
1502-0002 Промоција туристичке понуде 1.884.000 0% 1.121.981,00

0101 Програм 5.  Пољопривреда и рурални 
развој 20.385.003 3% 4.905.338,00

0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 11.450.000 2% 1.855.630,00

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 7.101.000 1% 2.407.000,00
0101-4001 Уређење земљишта у КО Топоница 1.834.003 0% 642.707,00

0401 Програм 6.  Заштита животне средине 32.300.000 5% 22.032.825,00
0401-0001 Управљање заштитом животне средине 7.900.000 1% 4.830.624,00

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 
средине 600.000 0%

0401-0004 Управљање отпадним водама 1.700.000 0%
0401-0005 Управљање комуналним отпадом 22.100.000 3% 17.202.201,00

0701 Програм 7.  Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 108.717.422 15% 27.576.007,00

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 97.500.000 14% 27.576.007,00

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 500.000 0%

0701-0005 Пројекат:Реализација програма за 
безбедност саобраћаја 10.717.422 2%

2002 Програм 8.  Предшколско васпитање и 
образовање 160.835.504 23% 22.070.706,00

2002-0002 Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 34.964.423 5% 22.070.706,00

2002-5001 Изградња новог вртића 125.871.081 18%

2003 Програм 9.  Основно образовање и 
васпитање 47.078.387 7% 20.203.576,00

2003-0001 Функционисање основних школа 47.078.387 7% 20.203.576,00
0902 Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 33.874.826 5% 12.021.693,00

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 1.588.644 0% 210.000,00

Шифра

Опис
Приходи из 

буџета - 
Извор 01

Структу
ра - 

Извор 
01 (%)

Извршење јануар-
септембар 

2022.године

IV  Укупна средства буџета планирана овом одлуком, извршена су по 
програмској класификацији датој у табели

IV  Укупна средства буџета планирана овом одлуком, извршена су по програмској класификацији датој у табели
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Шифра

Опис
Приходи из 

буџета - 
Извор 01

Структу
ра - 

Извор 
01 (%)

Извршење јануар-
септембар 

2022.године

IV  Укупна средства буџета планирана овом одлуком, извршена су по 
програмској класификацији датој у табели

0902-0005 Обављање делатности социјалне заштите 7.455.000 1% 5.256.022,00

0901-0016 Дневне услуге у заједници 1.696.182 0% 132.000,00

0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 580.000 0% 386.640,00

0902-0019 Подршка деци и породицама са децом 22.555.000 3% 6.037.031,00
1801 Програм 12.  Здравствена заштита 9.656.784 1% 3.091.973,00

1801-0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 6.856.784 1% 3.091.973,00

1801-0002 Мртвозорство 100.000 0%

5004 Инвестиционо одржавање амбуланте у 
Топоници 2.700.000 0%

1201 Програм 13.  Развој културе и 
информисања 38.605.180 5% 15.724.963,00

1201-0001 Функционисање локалних установа 
културе 12.770.780 2% 2.492.022,83

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 4.420.000 1% 2.790.000,00

1
1201-0003

Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског 
наслеђа

8.715.400 1% 3.241.056,00

1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 2.700.000 0% 2.403.736,00

1201-4002 Пројекат: Уређење објеката културе 9.999.000 1% 589.651,00
1301 Програм 14.  Развој спорта и омладине 22.390.000 3% 5.999.100,00

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 7.200.000 1% 5.827.500,00

1301-0002 Подршка предшколском и школском 
спорту 100.000 0% 30.000,00

1301-0005 Спровођење омладинске политике 1.450.000 0%

1301-4003 Пројекат:  Одржавање објеката спортске 
инфраструктуре по Програму 13.400.000 2% 141.600,00

1301-4004 Пројекат:Меморијални турнир "Генерал 
Љубиша Величковић" 240.000 0%

0602 Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 128.110.200 18% 53.957.194,00

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 111.260.095 16% 51.139.086,00

0602-0002 Функционисање месних заједница 5.219.000 1% 1.488.191,00

0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 2.416.000 0% 1.126.460,00

0602-0007 Функционисање националних савета 
националних мањина 100.000 0%

0602-0009 Текућа буџетска резерва 2.865.105 0%
0602-0010 Стална буџетска резерва 1.000.000 0%
0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 5.250.000 1% 203.456,00

0602 Програм 16.  Политички систем локалне 
самоуправе 18.576.000 3% 9.694.882,00

2101-0001 Функционисање Скупштине 9.656.000 1% 5.284.493,00
2101-0002 Функционисање извршних органа 8.920.000 1% 4.410.389,00

0602 Програм 17.  Енергетска ефикасност и 
обнвљиви извори енергије 20.500.000 3%

0501-0001 Енергетски менаџмент 20.500.000 3%
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 
РАСХОДИ 711.953.104 100% 209.907.474,00
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 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 

(%)

Извршење јануар-
септембар 

2022.године

1 2 3 4 3

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 33.974.826 4,8% 12.021.693

040 Породица и деца; 22.555.000 3,2% 6.037.031

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 9.043.644 1,3% 5.466.022

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 2.376.182 0,3% 518.640

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 139.001.200 19,5% 62.322.159

111 Извршни и законодавни органи 18.567.000 2,6% 9.694.882

112 Финансијски и фискални послови 3.865.105 0,5%

130 Опште услуге; 111.260.095 15,6% 51.139.086

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 5.309.000 0,7% 1.488.191

200 ОДБРАНА 5.250.000 0,7% 203.456

220 Цивилна одбрана 5.250.000 0,7% 203.456

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 2.416.000 0,3% 1.126.460

330 Судови; 2.416.000 0,3% 1.126.460

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 144.120.425 20,2% 34.837.696

411 Општи економски и комерцијални послови 10.000.000 1,4%

421 Пољопривреда 20.385.003 2,9% 4.905.338

451 Друмски саобраћај 108.717.422 15,3% 27.576.007

473 Туризам 5.018.000 0,7% 2.356.351

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 46.050.000 6,5% 25.133.088

510 Управљање отпадом; 23.100.000 3,2% 17.594.967

520 Управљање отпадним водама; 1.700.000 0,2%

550 Заштита животне средине - истраживање и развој; 8.500.000 1,2% 4.830.624

560 Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 12.750.000 1,8% 2.707.497

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 55.166.500 7,7% 7.172.598

620 Развој заједнице; 33.796.500 4,7% 3.743.200

630 Водоснабдевање; 17.320.000 2,4% 847.089

640 Улична расвета; 4.050.000 0,6% 2.582.309

700 ЗДРАВСТВО 9.656.784 1,4% 3.091.973

740 Услуге јавног здравства; 9.656.784 1,4% 3.091.973

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 60.995.180 8,6% 21.724.063

810 Услуге рекреације и спорта; 22.390.000 3,1% 5.999.100

820 Услуге културе; 35.905.180 5,0% 13.321.227

830 Услуге емитовања и штампања; 2.700.000 0,4% 2.403.736

900 ОБРАЗОВАЊЕ 207.913.891 29,2% 42.274.282

911 Предшколско образовање 160.835.504 22,6% 22.070.706

912 Основно образовање 47.078.387 6,6% 20.203.576

УКУПНО 711.953.104 100,0% 209.907.474
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VI  Извештај о великим одступањима одобрених и извршених средстава

Извршење буџета за период јануар-септембар износи 30%.
На реализацију расхода у износу мањем од очекиваног битно је утицала пандемија COVID-19 и велики број одсуства 

запослених због болести, велики број покренутих поступака по захтеву за заштиту права понуђача пред комисијом Управе 
за јавне набавке и недостатак кадра због одласка и пензију и забране запошљавања.

VII  Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве

Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве:

Број решења Функција Раздео Ек.класификација Корисник Износ(динара)

06-26/2022-9 740 5 464 Oпштинска управа Мало 
Црниће-Дом здравља 40.000,00 

06-37/2022-21 820 5.2 515 Библиотека „Србољуб 
Митић“ 60.000,00

06-37/2022-25 740 5 464 Oпштинска управа Мало 
Црниће-Дом здравља 40.000,00

06-37/2022-22 421 5 451 Oпштинска управа Мало 
Црниће 100.000,00

06-50/2022-18 911 5.3 421 Предшколска установа 
„14.октобар“ 500.000,00

06-50/2022-17 160 5.4 425 Месне заједнице-Божевац 139.000,00

06-50/2022-23 130 5 414 Oпштинска управа Мало 
Црниће 240.095,00

06-53/2022-3 160 5.4 423 Месне заједнице-
Смољинац

150.000,00

06-53/2022-2 912 5 463

Oпштинска управа 
Мало Црниће-О.Ш 
„Дража Марковић Рођа“ 
Смољинац

800.000,00

06-53/2022-1 912 5 463
Oпштинска управа Мало 
Црниће-О.Ш „Милисав 
Николић“ Божевац

1.000.000,00

УКУПНО 3.069.095 динара

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

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 150.000,00 динара на име 
донација физичких и правних лица за реализацију Пројекта: 
Међународног фестивала фолклора „СТИГ ФЕСТ“.

IX  Извештај о инвестирању новчаних средстава  
консолидованог рачуна трезора 

У извештајном периоду укупно наплаћени приходи  
од камата на депонована средства консолидованог рачуна 
трезора износе 0,00  динара.

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.

Извештај о извршењу буџета општине Мало Црниће 
за период јануар – септембар 2022. године објавити  у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-114/2022                            
У Малом Црнићу, 28.11.2022.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО  ЦРНИЋЕ
                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.    
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2
Наоснову члана 64. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 15/2016 и 88/2019), члана 52. 
став 1.тачка 16. 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-
73/2022-14 од 17.11.2022. године. 

Скупштина општине  Мало Црниће на седници одржаној 
дана 28.11.2022. 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, друштва капитала и других 
облика организовања на која се примењује Закон о јавним 
предузећима чији је оснивач општина Мало Црниће 
за период 01.01.2022. - 30.09.2022. године (у даљем 
тексту Информација) за предузеће: ЈКП „Чистоћа-Мало 
Црниће“број Број:352-38/2022 од 31.10.2022. 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 јавног 
предузећа чији је оснивач општина Мало Црниће, да достави 
Министарству привреде.

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

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

I/01 Број: 020-115/2022
Датум: 28.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
 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, 47/2018 и 111/2021 – 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),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
28.11.2022. године, разматрајући Финансијски извештај 
Основне школе „Дража Марковић Рођа“ Смољинац,  за 2021. 
годину, доноси

О Д Л У К У
о  усвајању Финансијског извештаја Основне школе
„Дража Марковић Рођа“ Смољинац, за 2021. годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ  Финансијски извештај Основне школе 
„Дража Марковић Рођа“ Смољинац, за 2021. годину

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Финансијски извештај Основне 
школе „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, за 2021. годину

Члан 3.

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.

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

I/01 Број: 020-116/2022
У Малом Црнићу, 28.11.2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.
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4
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, 47/2018 и 111/2021 – 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),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
28.11.2022. године, разматрајући Финансијски извештај 
Основне школе „Милисав Николић“ Божевац, за 2021. 
годину, доноси

О Д Л У К У
о  усвајању Финансијског извештаја Основне школе

 „Милисав Николић“ Божевац, за 2021. годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Основне школе 
„Милисав Николић“ Божевац, за 2021. годину

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Финансијски извештај Основне 
школе „Милисав Николић“ Божевац, за 2021. годину

Члан 3.

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.

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

 

I/01 Број: 020-117/2022
У Малом Црнићу, 28.11.2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
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, 47/2018 и 111/2021 – 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),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
28.11.2022. године, разматрајући Финансијски извештај 
Основне школе „Моша Пијаде“ Мало Црниће, за 2021. 
годину, доноси

О Д Л У К У
о  усвајању Финансијског извештаја Основне школе

 „Моша Пијаде“ Мало Црниће, за 2021. годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Основне школе 
„Моша Пијаде“ Мало Црниће, за 2021. годину

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Финансијски извештај Основне 
школе „Моша Пијаде“ Мало Црниће, за 2021. годину

Члан 3.

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.

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

 
I/01 Број: 020-118/2022
У Малом Црнићу, 28.11.2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
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, 47/2018 и 111/2021 – 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),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
28.11.2022. године, разматрајући Финансијски извештај 
Основне школе „Ђура Јакшић“ Топоница, за 2021. годину, 
доноси

О Д Л У К У
о  усвајању Финансијског извештаја Основне школе

 „Ђура Јакшић“ Топоница, за 2021. годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ  Финансијски извештај Основне школе 
„Ђура Јакшић“ Топоница, за 2021. годину

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Финансијски извештај Основне 
школе „Ђура Јакшић“ Топоница, за 2021. годину

Члан 3.

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.

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

I/01 Број: 020-119/2022
У Малом Црнићу, 28.11.2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.

7
На основу члана 52.став 1.тачка 17. Статута општине 

Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 
број 3/2019 и 2/2022) и члана  59.став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 
15/2016 и 88/2019) 

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
дана 28.11.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на  Програм о изменама и 

допунама Програма пословања  ЈКП“Чистоћа Мало 
Црниће“ за 2022. годину

I

Даје се сагласност на  Програм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈКП“Чистоћа- Мало Црниће“ за 2022. 
годину,  у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП“Чистоћа 
Мало-Црниће“ број: 352-433-4 од 20.10.2022. године

II

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.

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

I/01 Број:020-120/2022
Датум:28.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.
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8

ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

за период 2022. – 2024.

Септембар, 2022.
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7.1. Подстицање запошљавања 26
7.2. Привлачење инвеститора 27
7.3. Подстицање конкурентности 34
8. УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ПО СВИМ МЕРАМА ПРОГРАМА 40
9. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА 44
10. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРАЦИ У ПРИПРЕМИ, СПРОВОЂЕЊУ 
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На основу члана 20. став 1. тач.1. и 7. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 
– др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана  11. став 
3. и члана 17. ст. 1. и 2. Закона о улагањима („Службени 
гласник РС“‹, бр. 89/2015 и 95/2018), члана 8. став 2. Закона 
о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 
73/2019) , чл. 3. Уредбе о начину и поступку пријављивања 
државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 110/2016), чл. 
2. Став 2. Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи 
мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник 
РС“, број 23/2021), и члана 52. став 1. тачка 6.  Статута 
Општине Мало Црниће („Службени гласник Општине Мало 
Црниће“, бр. 3/2019 и 2/2022), члана 2. тачка 1) Правилника 
о стандардима повољног пословног окружења у јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 33/2016),  

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
дана 28.11.2022. године, донела је

ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД 2022. – 2024.

Реч председника Општине Мало Црниће

Добро планирање са јасно постављеним циљевима 
и успешним механизмом за спровођење је основа сваког 
успешно обављеног посла. У циљу даљег развоја, 
унапређења и одрживости локалне привреде, приступили 
смо изради Програма локланог економског развоја 
општине Мало Црниће 2022 - 2024. У оквиру Програма 
локaлног економског развоја општине Мало Црниће и 
адекватну анализу постојећег стања, узимајући у обзир 
потенцијале наше општине, желимо да, кроз утврђене 
приоритете допринесемо оснаживању локалних привредних 
субјеката, побољшању квалитета живота становништва 
кроз одрживост и развој привреде, а самим тим и јачање и 
унапређење и осталих сектора: пољопривреде, унапређење 
квалитета здравствене и социјалне заштите, образовања, 
спорта, туризма, културе.

Општина Мало Црниће је приступила изради Програма из 
потребе да системaтским приступом дефинише приоритете, 
циљеве и мере, који воде ка остварењу визије општине Мало 
Црниће. Доношење Програма локалног економског развоја, 
као докуменат јавне политике, представља један од корака 
који води ка остварењу да Општина Мало Црниће, постане 
амбијент са здравом животном средином и квалитетном 
инфраструктуром, погодан за инвестирање, солидарна 
заједница која цени знање, место запослених људи који 
стварају нове вредности и кроз сарадњу стварају бољу 
будућност за нове генерације. 

Концепт Програма локaлног економског развоја општине 
Мало Црниће заснивамо на мерама, које пажљиво следе и 

уважавају стратешке привредне правце развоја Републике 
Србије, које су дефинисали Председник Републике и 
Влада Србије. Јасно постављене мере треба да допринесу 
побољшању квалитета живота наших грађана, кроз отварање 
нових радних места и даље смањење стопе незапослености, 
кроз стварање могућности за нова улагања и инвестиције, 
повезивање наше општине са другим општинама, градовима 
и државама у региону, пратећи модерна технолошка 
достигнућа и примере добре праксе развијених општина. 

Програм локалног економског развоја представља 
резултат заједничког рада представника грађана, привреде и 
локалне самоуправе што има за циљ усмеравање инвестиција 
и одржив и уравнотежен развој наше локалне заједнице у 
наредном периоду.

С поштовањем,

Председник општине Мало Црниће
Малиша Антонијевић

1. ОПИС ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 
РАЗВОЈА

Програм се састоји из неколико целина које чине:  Увод 
у којем се даје опис анализе стања у којем се налази општина 
и локална привредa; Правни основ  у којем је представљен 
законски оквир за доношење Програма локалног 
економског развоја; Циљеви подељени на опште (допринос 
економском развоју и стварању пословног окружења) и 
специфичне циљеве (оснивање нових предузећа, отварање 
нових радних места, конкурентност локалне привреде 
и др.); део у којем се дефинишу привредни субјекти 
који остварују право на доделу средстава и они који не 
остварују право на доделу средстава; Висину и инструменте 
доделе средстава; Обавезе општине и обавезе привредног 
субјекта; кумулацију средстава у односу на правила за 
доделу државне помоћи; Програмске мере којима се ствара 
оквир подршке за подстицање запошљавања, привлачење 
инвеститора и подстицање конкурентности и дефинисање 
сваке мере појединачно; Поступак доделе средстава за све 
програмске мере у који је укључен јавни позив, пријава за 
доделу средстава, утврђивање формалних услова за доделу 
средстава, анализа поднетог пројекта, формирање комисије, 
уговор о додели средстава; Праћење и извештавање.

Програм локалног економског развоја представља шему 
државне помоћи у складу са чланом 3. Закона о контроли 
државне помоћи, а уколико се у току реализације овог 
програма јави потреба за доделом индивидуалне државне 
помоћи дефинисане чланом 3. Закона о контроли државне 
помоћи, локална самоуправа ће у складу са чланом 30. Закона 
о контроли државне помоћи поднети пријаву Комисији за 
контролу државне помоћи.
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2. ПРАВНИ ОСНОВ И СВРХА ДОНОШЕЊА 
ПРОГРАМА

Овај Програм је донет на основама одредби Закона о 
планском систему Републике Србије, („Службени гласник 
РС“, бр. 30/18). Његово упориште се налази у Закону 
о улагањима, због чега има и одређене специфичности 
(првенствено у смислу структуре и елемената које програм 
обухвата). 

Правни основ за доношење Програма садржан је у 
одредбама следећих позитивних правних прописа: 

• У члану 20. став 1. тачка 7. и члану 32. став 1. тачка 
4. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/18). Тако је одредбом члана 20. став 1. тачка 
7. Закона о локалној самоуправи прописано да општина, 
преко својих органа, у складу са Уставом и законом, доноси 
и реализује програме за подстицање локалног економског 
развоја, предузима активности за одржавање постојећих и 
привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове 
пословања. Чланом 32. тачка 4. истог закона прописано је 
да скупштина општине, у складу са законом доноси програм 
развоја општине и појединих делатности, док је у члану 66. 
став 3. овог закона прописано да се одредбе овог закона које 
се односе на скупштину општине примењују и на градску 
скупштину.

 • У члану 11. ст. 2. и 3. и члану 17. Закона о улагањима 
(„Службени гласник РС“, бр. 89/15 и 95/18), којим је 
прописано да је улагање од посебног значаја и улагање које 
се реализује на територији једне или више јединица локалне 
самоуправе и подстиче реализацију заједничких развојних 
приоритета једне или више јединица локалне самоуправе 
у функцији повећања нивоа њихове конкурентности, као и 
улагање на основу усвојених билатералних споразума, као и 
да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или локалне 
самоуправе доносе различите шеме државне помоћи према 
којима се ближе одређују критеријуми за доделу подстицаја. 
Такође, одредбама члана 17. став 1. овог закона прописано 
је да надлежни орган јединице локалне самоуправе 
инструментима локалне развојне политике подстиче улагања, 
брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, 
броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача, 
примењује стандарде повољног пословног окружења и 
доноси одлуке о мерама за подстицање конкурентности 
локалне самоуправе у повлачењу улагања, а ставом 2. да 
мере за подстицање конкурентности из става 1. овог члана 
садрже нарочито следеће елементе: опредељивање органа 
као јединице за подршку улагањима из члана 15. овог закона; 
јачање аналитичке основе за прецизније и на подацима 
засновано креирање развојних политика, инструмената и 
мера у области локалног економског развоја; успостављање 
транспарентних механизама сталне комуникације и сарадње 
са привредом; поједностављивање локалних процедура за 

реализацију 8 улагања; уравнотежење локалног тржишта 
рада, развој комуналне и локалне економске инфраструктуре; 
коришћење информационе и комуникационе технологије 
ради остваривања ефикасније комуникације и прописивање 
локалних олакшица и подстицај на основу локалних 
стратешких докумената, као и да стандарде повољног 
пословног окружења одређује министар надлежан за 
послове привреде. 

• У члану 8. став 2. Закона о контроли државне помоћи 
(„Службени гласник РС“, број 73/19), којим је прописано 
да се de minimis помоћ не пријављује Комисији, већ одлуку 
о оправданости доделе доноси давалац de minimis помоћи, 
који обавештава Комисију о додељеној de minimis помоћи. 

• У члану 5. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 
37/13, 97/13, 119/14 и 23/21 –др.уредбе и 62/21-др.уредбе), 
којим је одређено да се за исте оправдане трошкове 
примењује најповољнија висина државне помоћи утврђена 
том уредбом, која представља горњу границу до које је 
дозвољено доделити укупан износ државне помоћи, без 
обзира на то да ли се државна помоћ додељује на основу 
једне или у комбинацији више шема и/или индивидуалних 
државних помоћи и да ли државну помоћ додељује 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе, као и да је давалац државне помоћи 
дужан да пре доделе државне помоћи од корисника прибави 
писану изјаву да ли му је и по ком основу из овог члана већ 
додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове.

 • У одредбама Уредбе о правилима и условима за доделу 
помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени 
гласник РС“, бр. 23/21), којом је јасно дефинисано да је 
помоћ мале вредности de minimis – је помоћ која нема 
значајан утицај на нарушавање конкуренције на тржишту и 
на трговину између Републике Србије и земаља чланица ЕУ, 
у складу са законом. Одлуку о оправданости доделе de mini-
mis помоћи доноси давалац, који обавештава Комисију за 
контролу државне помоћи о додељеној  de minimis помоћи. 

 • У члану 10. став 1. тачка 13. и став 4. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС”, број 16/18). 
Овим чланом прописано је да се, у изузетним случајевима, 
непокретности у јавној својини могу дати у закуп и ван 
поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених 
понуда и у случају када се непокретност која је у јавној 
својини, односно која ће до дана примопредаје бити стечена 
у јавну својину, даје у закуп ради реализације инвестиционог 
пројекта којим се у року од највише три године од дана 
стицања права закупа отпочиње индустријска производња 
и обезбеди, уз обавезу одржавања броја запослених у 
периоду од пет година након достизања пуне запослености: 
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најмање 1000 нових радних места на неодређено време 
повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама 
локалне самоуправе које су према степену развијености 
разврстане у прву групу; најмање 350 нових радних места на 
неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом 
у јединицама локалне самоуправе које су према степену 
развијености разврстане у другу или трећу групу; најмање 
100 нових радних места на неодређено време повезаних са 
инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе 
које су према степену развијености разврстане у четврту 
групу, укључујући и девастирана подручја. Ставом 4. овог 
члана прописано је да непокретност из става 1. тачка 13) 
овог члана може бити дата у закуп испод тржишне цене, 
односно без надокнаде у складу са Законом о улагањима 
(„Службени гласник РС”, број 89/15) и Законом о контроли 
државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19).

 • У члану 9. Уредбе о условима, начину и поступку 
под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може 
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин 
и поступак размене непокретности („Службени гласник 
РС”, бр. 61/15, 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21) прописано је 
да су пројекти локалног економског развоја пројекти који 
су од посебног значаја за реализацију привредног развоја 
Републике Србије и локалног економског развоја, чијом 
реализацијом се повећава број запослених у привреди за 
најмање 1% односно 0,5% у јединицама локалне самоуправе 
које су према степену развијености разврстане у четврту 
групу развијености и сразмерно увећавају јавни приходи, 
да када јединица локалне самоуправе у свом саставу има 
градске општине, проценат повећања броја запослених из 
става 1. овог члана односи се на градску општину, да је број 
запослених у привреди број запослених у јединици локалне 
самоуправе који не укључује запослене у јавном сектору, а 
према извештају Републичког завода за статистику о броју 
регистрованих запослених за годину која претходи години у 
којој се 10 подноси елаборат о оправданости из члана 12. ове 
уредбе, да податке о броју запослених, на захтев јединице 
локалне самоуправе, доставља Комисија за давање предлога 
Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског 
земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, 
или без накнаде, да јединица локалне самоуправе која на 
својој територији има више од 30.000 становника, односно 
која припада управном округу са више од 30.000 становника, 
може отуђити грађевинско земљиште у индустријској или 
пословној зони на својој територији, а којој гравитирају 
привредни субјекти са територије осталих јединица локалне 
самоуправе из управног округа, по цени која је мања од 
тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште без 
накнаде, за изградњу објекта из члана 7. став 1. тачка 1) ове 
уредбе, као и објекта за обављање услуга сервисних центара 
и подршке пословних операција, као услуга које се пружају 
путем информационо – комуникационих технологија 

превасходно корисницима ван територије Републике Србије. 
• Општина Мало Црниће је поступила у складу са  

одредбама Уредбе о начину и поступку пријављивања 
државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 110/16) којом 
је  прописано  да давалац државне помоћи, односно предлагач 
прописа који представља основ за доделу државне помоћи, 
подноси пријаву државне помоћи пре доделе, односно пре 
упућивања прописа у процедуру доношења, Комисији за 
контролу државне помоћи, да се уз пријаву државне помоћи 
подноси Општи образац државне помоћи, а по потреби и 
посебни образац за пријављивање државне помоћи и, да 
на захтев Комисије, подносилац пријаве доставља и друге 
податке и информације тачка 4) Закона о контроли државне 
помоћи.

Комисија за контролу државне помоћи  Решењем о 
дозвољености државне помоћи, број 401-00-00208/2022-
01/3 од  09.11.2022. године. године, које се доноси на основу 
члана 2. и 11. ст. 2. и чл. 32. Закона о контроли државне 
помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19), потврдила 
дозвољеност доделе државне помоћи Општине Мало 
Црниће.

• У члану 56. став 1. тачка 6.  Статута Општине 
Мало Црниће („Службени гласник Општине Мало 
Црниће“, бр.3/2019) којим је одређено да Скупштина, у 
складу са законом доноси план развоја општине, планске 
документе јавних политика, као и стратешке планове и 
програме локалног економског развоја;

• У Стратегији одрживог развоја општине Мало Црниће 
за период 2021 - 2025., који је најважнији стратешки документ 
јавне политике Општине на основу кога се планира развој. 

Сврха Програма локалног економског развоја јесте 
да помогне локалним самоуправама и организационим 
јединицима за локални економски развој у настојањима 
да унапреде своје деловање у области планирања помоћи 
домаћој привреди, али и страним инвеститорима, и створи 
услове за изградњу ефикасног система подршке привредном 
развоју своје локалне заједнице. 

Програм локалног економског развоја треба да пружи 
увид у постојеће стање локалне привреде и омогући 
да локалне самоуправе помогну својој привреди кроз 
доделу подстицајних средстава усмерених на унапређење 
пословног амбијента, и то пре свега кроз привлачење нових 
и/или подстицање постојећих инвеститора и подизање 
нивоа конкурентности, уз пуно уважавање локалних 
специфичности које одговарају конкретној локалној 
самоуправи и њеној привреди. Помоћ привреди може бити 
финансијска или нефинансијска, али обавезно финансијски 
мерљива, са јасним резултатом. Привлачење нових и/или 
подстицање постојећих инвеститора треба првенствено 
да доведе до раста запослености нарочито уколико је 
субвенција по запосленом, а на бази ангажованог капитала 
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и других позитивних ефеката (подизање нивоа технологије, 
раста извоза, повезивања добављача и др.).

Локална самоуправа као предлагач Програма локалног 
екоеномског развоја је поступила у складу са чланом 30. 
Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник 
РС“, број 73/19) и чл.3 Уредбе о начину и поступку 
пријављивања државне помоћи ( Службени гласник РС, 
бр.110/16) , односно у складу са наведеним члановима 
поднета је пријава државне помоћи Комисији за контролу 
државне помоћи. Решењем број: 401-00-00208/2022-01/3 од  
09.11.2022. године, Комисија за контролу државне помоћи је 
потврдила усклађености државне помоћи која се додељује у 
складу са овим програмом.

Правни оквир овог програма односно његове реализације 
чине и други прописи који се тичу уговорних и других 
обавеза односно прописи релевантни за реализацију овог 
програма.

Програм локалног економског развоја општине Мало 
Црниће  налази потпору у Стратегији развоја општине  
Мало Црниће 2021 – 2025. и то у Економском стубу 3, 
Приоритетном циљу 3.3., мера 3.3.2.

Већ наведеном Стратегијом развоја општине Мало 
Црниће 2021 -2025 који је израђен у складу са Законом о 
планском систему,  засигурно је да ће Програм локалног 
економског развоја имати још конкретнију потпору и новим 
документима јавних политика.

Како би се израдио адекватан Програм локалног 
економског развоја и дефинисале сврсисходне мере помоћи 
привреди, неопходно је првенствено урадити анализу 
механизама подршке привреди и дефинисати одређене 
препоруке.

3. МЕТОДОЛОГИЈА и EX POST АНАЛИЗА

Израда Програма локалног економског развоја 
фокусирана је на проналажење оптималне комбинације 
два метода прикупљања података: анализе релевантних 
стратегија и постојећих докумената и анкетирањем пословне 
заједнице. 

Прва фаза је представљала анализу релевантних 
стратегија и програмских докумената, законских и 
подзаконских аката, као и других докумената која се 
баве датом темом. Извршено је истраживање и анализа 
статистичких података,  а све у циљу прикупљања података 
о релевантним економским показатељима на националном 
и локалном нивоу, пословном окружењу, подстицајима 
привреди, пословној инфраструктури, ресурсима и већ 
постојећим привредним субјектима и инвестицијама. 

Друга фаза је подразумевала ЕxPost анализу претходног 
документа Програма локалног економског развоја 
општине Мало Црниће који је био једногодишњи односно 
за 2021.годину те је пословна заједница опредељења за 
унапређење свог пословања и има планове за евентуално 
будуће ширење пословања,  док je Општина Мало Црниће 
опредељења за ширење пословног окружења и спремна је 
за нови сет подршке од стране локалне самоуправе. Ова 
анализа је показала да реализација Програма локалног 
економског развоја Општине Мало Црниће свакако 
доприноси стварању повољног пословног окружења и 
услова за инвестирање и отварање нових радних места. 
У једногодишњем подстицајном периоду показало се да 
постоји заинтересованост привредника за постојањем 
оваквог програма и доделу подстицаја. Релативно мали број 
додељених подстицаја с обзором на број регистрованих 
предузетника који је у 2021.години износио 319, те је 
проценат покривености са постицајним средствима 3,76%  у 
посматраном периоду , а која су сумерена од стране Општине 
Мало Црниће за де минимис  помоћ у апсолутном броју 
од 12 подржаних подстицајних пројеката. Ово  показује 
неопходност увођења нових мера подршке, прилагођених 
потребама већег броја привредника, о чему би требало 
водити рачуна приликом доношења наредног Програма, 
а све у циљу да подстицајна средства до краја 2024.године 
добије 20% предузетника од укупног броја регистрованих 
привредних субјеката (предузетници и привредна друштва).  
Неповољна ситуација узрокована пандемијом вируса КОВИД 
– 19 и отежани услови пословања су  додатни подстицај за 
Општину Мало Црниће да у складу са својим могућностима 
помогне привреднике на одговарајући начин. Констатована 
је потреба да убудуће Програм локалног економског развоја 
Општине Мало Црниће буде више медијски пропраћен 
путем различитих маркетиншких активности, како би што 
већи број привредника био обавештен о његовом постојању 
и био у прилици да користи подстицаје.

4. АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ 
МАЛО ЦРНИЋЕ

Општина Мало Црниће смештена је у источном делу 
Србије, простире се у долини реке Млаве у плодоносној 
равници Стиг. По ободу општине се налазе брда, почеци 
Хомољских планина. Надморска висина је између 89 и 350 
метара. Равничарски део општине заузима 18.613 хектара 
(70%), а брежуљкасти део 7.977 хектара (30%).

У општини влада умерено-континентална клима. Просек 
летњих температура је 20,5°C, а зимских 1,23°C.[2] Највише 
кише падне у мају и јуну, а најмање у септембру. Око 90% 
вода тече према реци Млави, а 10% према Пеку. У општини 
постоје 2 језера: Заова и Змајевац. Територија је слабо 
пошумљена тако да су удари ветра типично јаки (кошава). 
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Становништво Малог Црнића и околине карактерише 
негативан природни прираштај, одлив становништва и 
демографско пражњење. Општина обухвата 19 руралних 
насеља са 11.458 ( на сајту код вас 13.853) стална становника 
од којих се већина (85%) бави пољопривредом. Око 6.000 
људи из ове општине ради у Западној Европи. 

Према степену развијеносту локалних самоуправа, 
општина Мало Црниће  сврстана је у четврту групу градова и 
општина чији је степен развијености испод  60% републичког 
просека те се свртсавају у  девастиране неразвијене 
општине. Утврђивање степена развијености мери се као 
збир зарада и пензија у јединици локалне самоуправе и 
прихода буџета по искључењу средстава добијених на име 
отклањања последица ванредних околности, исказан по 
глави становника и коригован факторима демографских 
промена и депопулације (демографски раст/пад), социјалном 
и економском развијеношћу (стопа незапослености) и 
развојним могућностима општине (степен образовања). 

Територија Општине Мало Црниће је утврђена законом 
којим се уређује територијална организација Републике 
Србије и њу чине 19 насељених места. Општина има 
својство правног лица. Седиште Општине је у Малом 
Црнићу. Органи Општине су: Скупштина општине (у даљем 
тексту: Скупштина), Председник општине, Општинско веће 
и Општинска управа.

У Општинској управи је запослено 32 радника у сталном 
радном односу, на неодређено. Основне организационе 
јединице су: Одсек за буџет и трезор, Одсек за општу управу, 
друштвене делатности  и обједињену процедуру, Одсек за 
локални економски развој, локалну пореску адмнистрацију 
и инспекцијске послове.

Посебна организациона јединица је: Група за послове 
Председника општине.

Посебан орган општине је Општинско правобранилаштво 
општине Мало Црниће.

Локални економски развој је процес у коме јавни 
и приватни сектор заједнички препознају проблеме у 
привредном-локалном и ширем окружењу и спроводе 
политику и програме који доприносе отклањању уочених 
проблема. Сврха ових активности је конкурентнија и 
отпорнија локална заједница и стварање бољих услова за 
економски раст, отварање нових радних места и унапређење 
животног стандарда грађана.

Послови локалног економског развоја општине Мало 
Црниће су успостављени у оквиру Одсека за локални 
економски развој, локалну пореску адмнистрацију и 
инспекцијске послове и Групе за послове Председника 
општине како би радила на унапређењу пословне климе у 
циљу подстицања економског развоја општине. Основни 
задаци одсека су привлачење домаћих и страних инвестиција 
и помоћ постојећој пословној заједници, што између осталог 

укључује и информисање потенцијалних инвеститора 
и постојећих привредника о условима за пословање, 
могућностима за улагање, расположивим програмима 
подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу, 
али и истраживање и идентификовање потреба пословне 
заједнице у циљу израде квалитетне и детаљне анализе 
привреде која треба да пружи јасне смернице у ком правцу 
пружити подршку привреди и креирати програме и пројекате 
у области локалног економског развоја.

Одсек обавља и друге послове у вези са инструментима 
локалне развојне политике, стратешког планирања, 
имплементацијом пројеката и развојних програма.

Општина Мало Црниће је са градом Пожаревцом и 
другим општинама Браничевског управног  округа оснивач 
Агенције за Регионални развој Браничевског округа, и има 
дугогодишњу сарадњу са Регионалном привредном комором 
Пожаревац. Активни смо чланови Акредитоване регионалне 
развојне агенције Браничево – Подунавље,  Националној 
алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) и Сталној 
конференцији градова и општина (СКГО).

Природни ресурси као фактор развоја привреде

Територија општине Мало Црниће изграђена је од 
седиментних и метаморфних стена. Овај тип стена изграђује 
територију у атарима насеља Црљенац, Аљудово и Кула, 
односно територију у доњем делу слива Витовнице. То 
су највиши и најстрмији делови територије Општине са 
слабијом водоиздашношћу и већом пошумљеношћу. У 
атару насеља Црљенац територија је изграђена од пешчара, 
или лапораца, док се глиновито-песковити терени налазе у 
атарима насеља Кобиље, Божевац, Кула, Забрега, Шапине, 
Мало Градиште и Смољинац у зони Стига и Врбница, 
Велико Село, Топоница, Крављи До и Шљивовац у 
западном делу општине Мало Црниће на греди Сопот. Ови 
терени, за разлику од околних, лесних терена, се разликује 
по томе што се у њима јављају површински водотокови, 
док таквих облика и појава у лесним теренима нема (због 
водопропустљивости леса). Еолски седименти су махом 
заступљени у централном делу, док су алувијалне равни 
заступљени највише дуж реке Млаве.

Подручје општине Мало Црниће припада равничарско-
брежуљкастим просторима. У оквиру општине територија 
се може поделити на три геоморфолошке целине, и то: греда 
Сопот, дно долине Млаве и Стиг. 

• Греда представља развође између Велике Мораве и 
Млаве, усмерена је у правцу север-југ. У истом правцу се 
и сужава, са око 15 км (на крајњем југу према Свилајнцу 
и Породину), на око 6 км у зони општине Мало Црниће, а 
затим се око Костолца сужава у виду клина и завршава се у 
зони Старог Костолца, изнад некадашњег рукавца Дунава. 
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Услови за насељавање и развој пољопривредне производње 
су повољни на највишим заравњеним деловима греде 
Сопот или у њеном подножју на прелазу ка дну долине 
Млаве (Врбница, Велико Село) или њених (повремених) 
притока (Топоница, Крављи До). Остали терени се одликују 
већим нагибом долинских страна и мањом стабилношћу за 
изградњу објеката. 

 • Долина Млаве, дужине око 13,5 км и ширине 2-3 км, 
раздваја више делове територије општине Мало Црниће 
према Великој Морави и Пеку. Ово је равничарски простор 
који је испресецан коритима Млаве и њених притока и 
представљен је поплавном површином и нешто вишим 
терасним површинама. Саставни део ове просторне 
целине је и дно долине Витовнице до насеља Кула. 
Поплавна површина, као најнижи и поплавама угрожени 
простор, није погодна за насељавање нити за интензивнију 
пољопривредну производњу док се површина не припреми 
применом заштитних и мелиоративних мера. Виши терасни 
терени су по својим геоморфолошким и хидролошким 
карактеристикама погодни за насељавање и интензивнију 
пољопривредну производњу. У оквиру ових других простора 
су лоцирана насеља Калиште, Батуша, Мало Црниће, Велико 
Црниће и Салаковац. 

• Стиг представља трећу геоморфолошку целину која 
заузима око 60% укупне површине општине Мало Црниће. 
Постепено се издиже (благи нагиби терена) од око 100 m 
до 277 m (на развођу према Пеку), укупне је дужине (север-
југ) око 15 km и ширине око 12 km. Овом делу, због својих 
сличних висинских карактеристика, припада и јужни део 
територије општине који се разликује од зоне Стига по 
стрмијим падинама и пошумљености. Зона Стига се може 
третирати као зона која је врло погодна за насељавање 
становништва и развој пољопривредне производње. При 
томе, насеља Смољинац, Шапине, Забрега, Мало Градиште, 
Божевац и Кобиље се налазе на заравњеним деловима 
Стига у изворишним деловима токова који се спуштају ка 
Млави, Витовници и Пеку те су услови за водоснабдевање 
становништва овде нешто погоднији него на околним, 
изразито лесним површинама. У јужном делу општине 
насеља Аљудово и Кула су поред реке Витовнице, а Црљенац 
поред њених притока. Најнижа тачка на простору општине 
Мало Црниће износи 89 m и налази се на северозападном 
делу оштине дуж реке Млаве, а највиша тачка износи 350 
m и налази се на југоисточном делу општине. Средња 
надморска висина општине износи 152 m. Висинска зона од 
100-200 m заузима највећу површину, а најмању површину 
заузима висинска зона од 300-350 m.

Према подацима Завода за заштиту природе Србије, 
на територији општине Мало Црниће нема заштићених 
природних добара. Према подацима Републичког завода за 
заштиту споменика културе, на територији општине Мало 
Црниће налазе се следећа непокретна културна добра:

 - Споменици културе:
 1. Манастир ЗАОВА – црква св. Архистратига Михаила 

и Гаврила у Топоници, 
2. Комплекс манастира БРАДАЧА у Кули,
3. Црква Свете Петке у Смољинцу, 
4. Црква Св. Игњатија Богоносца у Малом Црнићу, 
5. Црква Петозарних мученика у Смољинцу, 
6. Црква Св. Преображења у Шапинама, 
7. Црква Св. Томе у Божевцу, 
8. Стари млин породице Бајлони, 
9. Кафана Алексић Радише у Малом Црнићу, 
10. Кућа Стаменке Живковић у Малом Градишту, 
11. Воденица Мирослава Станимировића и воденица 

Антић у Црљенцу.
 - Археолошка налазишта: 1. Римско војно утврђење 

‹›Municipium›› код насеља Калиште.
У оквиру основних категорија земљишта на 

територији општине Мало Црниће највише је заступљено 
пољопривредно земљиште. Пољопривредно земљиште 
заузима 21.331,3 хектара укупне површине, при чему 
обрадиво пољопривредно земљиште заузима површину 
од 20.585,2 хектара. Обрадиво пољопривредно земљиште 
обухвата њиве, вртове, винограде и воћњаке. Пољопривредно 
земљиште је потенцијал који по величини, структури, 
бонитету и другим особинама омогућава развијање 
интензивне пољопривреде. Као ограничавајући фактори 
недовољне искоришћености пољопривредног земљишта 
је учешће уситњених поседа индивидуалног сектора (3-5 
ha, 42,6%), премда је општина Мало Црниће већим делом 
уредила земљиште комасацијом и мелиорацијом (16.953 ha), 
велика је парцелација поседа, и коришћење пољопривредног 
земљишта је екстензивно. У наредној табели је дат преглед 
површина земљишта по културама (ЛЕАП општине Мало 
Црниће за период 2020- 2025.године).

Економска анализа стуба развоја општине Мало Црниће

Општина Мало Црниће је традиционално пољопривредна 
средина, са значајним али недовољно искоришћеним и 
валоризованим природним и привредним потенцијалима. 
Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености 
региона и јединица локалне самоуправе (‘’Сл. Гласник РС››, 
бр.104/14) распоређена је у IV категорију, као изразито 
недовољно развијена, са степеном развијености испод 60% 
републичког просека.

 Степен развијености општине није се мењао више од 
две деценије. На територији општине је запослено 1.837 
лица (2019) и одржава се на сличном дугогодишњем нивоу. 
Привредни субјекти запошљавају 525 радника, што је 28,6% 
укупног броја запослених. Ван територије општине ради 
22% радно активног становништва. Број запослених према 
сектору делатности указује да је највећи број регистрован 
у примарном сектору (индивидуални пољопривредници) са 
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769 лица, потом сектору услуга (регистровани у трговини 
на велико и мало и поправци моторних возила) 257 лица, 
у грађевинарству 176 лица, образовању 134 лица, док 
је у секундарном сектору (прерађивачка индустрија) 
регистровано 122 лица. Сви остали сектори запошљавају 
мање од 100 становника (Државна управа и обавезно 
социјално осигурање 89 лица, Здравствена и соц јална 
заштита 85 лица, Саобраћај и складиштење 51 и др.

Незапосленост је главни генератор сиромаштва и један 
од највећих економских и социјалних проблема у Малом 
Црнићу. Број регистрованих незапослених лица је 3293 . 
Регистровано незапослених на 1.000 становника је 34 лица. 
Квалификациона структура у структури назепослених 
показује да је највише незапослених у контигенту 
неквалификоване радне снаге, док је веома мали број 
незапослених са вишом или високом стручном спремом. 
Ипак забрињава чињеница да иако је у општини мали удео 
високообразованих лица (2%), њихова незапосленост је у 
том контексту сразмерно висока. То говори о недовољној 
искоришћености постојећих људских потенцијала на овом 
простору.

Основни параметри привредне развијености исказују 
се преко нивоа зарада и висине остварених инвестиција по 
глави становника. Просечна висина остварених нето зарада 
у општини Мало Црниће у 2019. Годин износила је 42.647 
днара, што је испод републичког просека (2019. године 68.140 

динара). Међутим, на основу њене вредности у претходном 
периоду (2017-2019) јасно је да се зарада континуирано 
повећава и да је у односу на 2017. годину забележен пораст 
од 1,5 пута (графикон 9). Укупни подстицаји регионалног 
развоја усмерени на ниво општине односе се на неповратна 
средства као што су кредити, бесповратне субвенције, 
субвенционисане камате, регреси, бесповратна финансијска 
подршка – друго, бесповратна друга средства, финансијска 
подршка за привлачење инвестиција и остали неповратни 
подстицаји. У периоду од 2017. године до данас ти износи 
су променљиви и крећу се од најмањих вредности у 2017. 
години (26.345.000), до максималног износа годину дана 
касније (47.722.000), од када бележе опадање.

Пословна инфраструктура у општини није довољно 
развијена. Она подразумева мрежу институција и 
организација које пружају услуге потенцијалним 
предузетницима, малим и средњим предузећима за развој 
њихових пословних капацитета (људских, организационих, 
маркентишких и сл.) или пружају услуге физичког простора 
за обављање пословних делатности. У општини Мало 
Црниће, потенцијалним предузетницима и пољопривредним 
газдинствима на располагању су запослени у локалној 
самоуправи. Носиоци развоја општине Мало Црниће су 
привредна друштва и предузетници приказани у наредној 
табели.

Назив фирме Брoj
запослених

Шифра 
делатности Назив делатности Правни облик Величина 

предузећа Статус у АПР

МАКСИ СИЛОСИ
д.о.о. Мало 
Црниће

8 4621
Трговина на велико житом, 
сировим дуваном, семењем 
и храном за животиње

доо Мало Активан

ПОЛИКАРТ СРБ
д.о.о. Мало 
Црниће
/POLICART SRB
d.o.o. Malo Crniće

9 2221
Производња плоча, 
листова, цеви и профила од 
пластике

доо Мало Активан

МР ЕНГИНЕС
д.о.о. 40 2562 Машинска обрада метала доо Микро Активан

ВЕТЕРИНАРСКА 
СТАНИЦА МАЛО 
ЦРНИЋЕ ДОО
МАЛО ЦРНИЋЕ

8 7500 Ветеринарска делатност доо Микро Активан

ЕЛИТ 5 7490 Остале стручне, научне и 
техничке делатности Предузетник Микро Активан

ЧИСТОЋА-МАЛО  
ЦРНИЋЕ ЈП
МАЛО ЦРНИЋЕ

19 3600 Скупљање, пречишћавање 
и дистрибуција воде

Јавно 
предузеће Микро Активан
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Мало Црниће има 68 привредних друштава и након 
осетнијег пада од 2018. године када је изосио 80, данас се 
одржава на приближно истом нивоу. То показује да економска 
снага општине није довољна да покрене и подржи нове 
економске субјекте, којих је у претходне две године било 
2. Привредна друштва су у рангу малих предузећа, или на 
доњој граници броја запослених у средњим предузећима. 
Претежно су из области трговине (најјаче привредно 
друштво у општини), грађевинских и других услуга. Две 
трећине привредних друштава послује позитивно, али 
недовољно користе финансијске инструменте да подрже 
развој и експанзију. Имајући у виду пословање привредних 
субјеката у општини Мало Црниће, јасно је да су привредна 
друштва оријентисана на локално тржиште.

Број предузетника у општини бележи благ пораст током 
година тако да их је у 2019. години било 305, а 2020. године 
312 лица (закључно са 30.6). Њихов број на 1000 становника 
износи око 30. Стопа брисања/гашења предузетника из 
регистра је релативно висока и креће се од 20-30% у 
последње три године. Губитак у пословању је регистрован 
код 10% привредних друштава, а исти толики удео показује 
неликвидност дужу од 180 дана. Укупни пословни приходи 
привредних друштава бележе пораст од 3.602.382 у 2017. 
години на 4.490.203 2019. године.

На територији општине постоје бројна удружења и то:
• Ловачко удружење Млава;
• Црвени крст, Мало Црниће;
• Удружење пензионера општине Мало Црниће;
• СУБНОР општине Мало Црниће;
• Општински фудбалски савез Мало Црниће;
• Удружење књижевника Србије Браничевско – 

Стишка књижевна заједница;
• Фудбалски клуб „Стиг“;
• Фолклорни ансамбл општине  Мало Црниће; и
• Удружење спортских риболоваца „Лињак“ Мало 

Црниће.

Смањивање броја становника указује да ће приходи 
од пореза полако опадати, посебно у делу оних пореза 
које се убирају по принципу броја становника. Мањи број 
становника утицаће и на смањивање ненаменских трансфера 
из буџета Републике Србије (у 2020 предвиђен је трансфер 
од 208.437.171 динара, међутим услед ребаланса буџета, 
могуће су корекције у правцу смањивања овог износа). 
Такође, у условима ниске компјутерске писмености, каква је 
у општини Мало Црниће, а у складу са потребама савременог 
друштва у коме се све више комуницира преко дигиталних 
платформи, потребно је усмерити активности на повећању 
познавања рада на рачунару. На тај начин би се постигла 
одређена конкурентност, а омогућио би се и трансфер знања 
и вештина.

Потребно је покушати да се рачунари и рачунарска 
опрема набавља под повољнијим условима или уз делимичну 
финансијску подршку општине, или кроз пројекте који би 
могли да финансирају набавку рачунара.

Индикатори тржишта рада илуструју изразиту економску 
неразвијеност подручја у односу на национални ниво. На 
највишим управљачким позицијама, позицијама са највише 
моћи, у јавном сектору Малог Црнића је незнатан број жена. 
Висока стопа незапослености и слабе привредне могућности 
условљавају одлазак радно-способног становништва 
(поготову младих) у регионалне центре, главни град 
али и у иностранство. Дужина боравка на привременом 
раду у иностранству варира од неколико месеци па до 
неколико година. Системска решења предвиђају адекватно 
образовање, стварање средине атрактивне за привредна 
улагања. Ово се може постићи адекватним мерама за 
привлачење нових инвестиција, задржавањем постојећег 
становништва, изградњом одговарајуће социјалне и пословне 
инфраструктуре како би се место учинило атрактивнијим за 
живот и привукло ново становништво. Не сме се занемарити 
ни социјални аспекти развоја то јест чињеница да је изражено 
старење становништва и самим тим је неопходно увести 
мере које ће прилагодити друштвено економски развој и 
потребе старијег становништва.

Општина Мало Црниће у својини јединице локалне 
самоуправе нема на располагање инфраструктурно 
неопремљено или опремљено грађевинско земљиште што је 
несумњиво проблем у привлачењу већег инвеститора. 

5. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Општина Мало Црниће је стратешки орјентисана 
на развој економије, што сведочи и то да је једна од три 
приоритетне осе стратешког развоја усмерена на економију. 

У Нацрту Плана развоја општине Мало Црниће 2022- 
2030. , који се ослања на Стратегију одрживог развоја 
општине Мало Црниће 2021. – 2025.године, дефинисана је 
3.приоритетна оса Економија, у оквиру које је стратешки 
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циљ: До краја 2030. године припремити сву неопходну 
просторно-планску и пројектно-техничку документацију за 
развој и опремање радних и индустријских зона, унапредити 
сарадњу са локалном пословном заједницом, поспешити 
постојећу пољопривредну производњу и обогатити и 
развити локалну туристичку понуду.

За остварење Приоритета: Побољшање економког 
окружења , општина је дефинисала три ( 3) приоритетних 
циљева и то:

• Циљ 1.1.  Привлачење инвестиција и развој МСПП
• циљ 1.2      Рурални развој и развој пољопривреде
• циљ 1.3      Развој туризма

Дефинисање механизама подршке привреди општине 
са конкретним мерама које треба развити кроз програм 
локалног економског развоја општине Мало Црниће  налази 
потпору у приоритетном циљу 1.1.. Привлачење инвестиција 
и развој МСПП и то кроз меру:  

Мера 1.1.2. Привлачење инвестиција и развој МСПП
Као и мере 1.1.10. и 1.1.11. које се односе на активне 

мере запошљавања кроз израђен ЛАПЗ и сарадњу са 
Националном службом за запошљавање – Филијала Мало 
Црниће

Имајући у виду да се 2022. године израђује нови 
стратешки докуменат у складу са новим Законом о 
планском систему, засигурно је да ће Програм локалног 
економског развоја имати још конкретнију потпору и новим 
документима јавних политика. 

Општи циљ програма Локално-економског развоја је 
унапређење локалног привредног амбијента и стварање 
повољне пословне климе у општини Мало Црниће. 

Специфични циљеви програма: 
• Стварање услова за оснивање нових предузећа 

и проширење капацитета постојећих предузећа 
подстицањем предузетничког и иновативног 
понашања

• Креирање нових радних места и повећање 
запослености унапређењем пословања и стицањем 
практичних знања и вештина;

Сваки од наведених специфичних циљева својом 
реализацијом треба да допринесе расту тренда побољшања 
пословног амбијента и услова за перманентни раст 
производних и осталих делатности општине Мало Црниће. 
Циљеви су постављени тако да буду јасни и проверљиви и 
да их је могуће квантификовати кроз мерљиве индикаторе, 
попут: број новотверених предузећа; број нових запослених 
и  сл. Овако формулисаним циљевима и постављеним 
мерљивим индикаторима постиже се контрола трошења 
средстава, али и преглед ефеката програмског трошења 

средстава.

6. ЦИЉНЕ ГРУПЕ

Циљне групе и корисници програмских мера су:
• Велика привредна друштва
• Мала и средња привредна друштва
• Микро привредна друштва
• Предузетници.
Циљне групе су  све оне које могу користити субвенције 

у складу са Програмом.

Програм препознаје као кључне циљне групе и 
кориснике подршке дефинисане кроз програмске мере 
привредне субјекте домаће и стране, без обзира на њихову 
величину1   са пребивалиштем или седиштем на територији 
општине, који обављају делатности у производном сектору 
или сектору услуга, а који су претходно измирили све своје 
претходне уговорне обавезе према локалној самоуправи или 
обавезе које спадају у категорију локалних изворних или 
републичких прихода.

Основна идеја и тежња је да се овим Програмом 
подстакну инвестиције локалних предузећа у нове производе 
и нове делатности.

Мали привредни субјект јесте привредни субјект који 
има мање од 50 запослених и годишњи промет или укупан 
годишњи биланс стања који не прелази 10 милиона евра, у 
складу са прописом којим се уређује државна помоћ;

Средњи привредни субјект јесте привредни субјект 
који има од 50 до 250 запослених и годишњи промет који не 
прелази 50 милиона евра или укупни годишњи биланс стања 
који не прелази 43 милиона евра у складу са прописом којим 
се уређује државна помоћ;

Велики привредни субјект јесте привредни субјект 
који има преко 250 запослених и годишњи промет преко 
50 милиона евра или укупан годишњи биланс стања преко 
43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује 
државна помоћ.

Микро предузеће јесте привредни субјект који има 
мање од 10 запослених и/или пословни годишњи приход 
мањи од 700.000 евра, и/или просечну вредност пословне 
имовине (израчунато као аритметичка средина вредности 
на почетку и на крају пословне године) до 350.000 евра, а у 
складу са прописом који регулише ову област.

1  Локална самоуправа као давалац државне помоћи узима у 
обзир дефиниције привредних субјеката дате у члану 2. Уредбе о 
правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, 
бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014, 23/2021, 
62/2021 и 99/2021)
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Процењени износ средстава за Програм Локалног 
економског развоја општине Мало Црниће за  период 2022-
2024. година је 30.000.000,00 динара. Конкретна средства за 
сваку програмску меру биће одређена годишње Одлуком о 
реализацији Програма локалног економског развоја. Поред 
конкретног износа средстава годишњим условима и начину 
реализације Програма локалног економског развоја општине 
Мало Црниће за период 2022 – 2024, а у току године у којој 
се спроводи ће се одредити и инструмент доделе средстава 
као и мера или мере које ће се у току године подржати а све 
у зависности од буџетских могућности локалне самоуправе 
за одређену годину.

 
Инструменти доделе средстава представљају начин 

на који локална самоуправа предаје конкретна средства 
појединачним корисницима и представљају: субвенције; 
додела грађевинског земљишта у својини локалне самоуправе 
без или са умањеном наканадом (које је инфраструктурно 
опремљено); одобрење закупа јавне својине без или са 
умањеном накнадом и/или било које друго одрицање од 
изворних прихода јединице локалне самоуправе.

Обавеза локалне самоуправе је да на основу увида у 
документацију достављену од привредног субјекта утврди 
како и на који начин додела средстава утиче на реализацију 
пројекта било да се ради о инвестционом пројекту или 
пројекту који за циљ има побошање конкурентности 
привредног субјекта.

Приликом оцене утицаја доделе средстава код 
инвестиционих пројеката у оквиру мере Привлачења 
инвеститора, локална самоуправа оцењује да ли додела 
средстава утиче на:  знатно повећање величине пројекта, или 
2) знатно повећање укупног износа средстава које привредни 
субјект улаже у пројекат, или 3) знатно повећање брзине 
реализације пројекта, или 4) реализацију пројекта, који без 
доделе средстава не би могао да буде остварен.

Локална самоуправа има обавезу да изради елаборат 
уколико додељује грађевинско земљиште са  умањеном или 
без накнаде, сем у случају када се ради о пројекту од значаја за 
који одлуку о оправданости доделе доноси Влада Републике 
Србије2. Исто тако уколико се додељује пословни простор у 
јавној својини са умењеним или без накнаде3 закупа локална 
самоуправа неопходно је да се изради елаборат.
2  Елаборат се израђује у складу са Уредбом о условима, 
начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне 
цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и 
поступак размене непокретности
3  У складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања и 
других имовинских права, као и у поступцима јавног надметања  и 
прикупљања писмених понуда

Поред наведеног локална самоуправа у складу са овим 
програмом има обавезу да  редовно води евиденције о 
додељеним средствима и изабраним корисницима које ће у 
складу са правилима за доделу државне помоћи достављати 
Комисији за контролу државне помоћи а како је прописано 
чланом 50. Закона о контроли државне помоћи. Исто важи и 
за државну помоћ мале вредности и извештавање Комисије 
за контролу државне помоћи по овом основу. 

Члан 7. Закона о контроли државне помоћи дефинише 
кумулацију државне помоћи: „кумулација представља збир 
додељене државне помоћи која има јединствен циљ и намену 
независно од врсте, инструмента доделе и даваоца државне 
помоћи. У циљу утврђивања преосталог дозвољеног износа 
конкретне државне помоћи, давалац је дужан да, пре доделе 
државне помоћи од корисника прибави писану изјаву да ли 
му је и по ком основу претходно додељена државна помоћ за 
исте оправдане трошкове, и изврши кумулацију. Оправдани 
трошкови су трошкови за које је дозвољено доделити 
државну помоћ у зависности од врсте и намене државне 
помоћи. Влада ближе уређује правила кумулације“.

Водећи се тиме локална самоуправа прописује да 
се средства добијена у складу са Програмом збрајају са 
другим средствима добијеним од осталих нивоа власти 
за исте оправдане трошкове и то тако што се примењује 
најповољнија висина државне помоћи утврђена Уредбом о 
правилима за доделу државне помоћи, Уредбом о условима 
и критеријумима усклађености регионалне државне 
помоћи („Службени гласник РС“, број 23/21)  и Уредбом о 
правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de 
minimis помоћи)(„Службени гласник РС“, број 23/21),а  која 
представља горњу границу до које је дозвољено доделити 
укупан износ државне помоћи, без обзира да ли се средства 
додељује по основу једне или у комбинацији више шема и/
или индивидуалних државних помоћи, и да ли су средства 
додељена од стране  Републике Србије, аутономне покрајине 
или јединица локалне самоуправе.

De minimis државна помоћ која се доделјује у складу 
с овим програмом кумулира се са другим добијеним 
средствима означеним као de minimis државна помоћ, 
додељеним у текућој фискалној години и у претходне две 
фискалне године, до горње границе од 23.000.000 динара. 
Ова врста државне помоћи се може кумулирати са другим 
врстама државне помоћи која се додељује за исте оправдане 
трошкове само до висине (интензитета) државне помоћи 
која представља горњу границу до које се може доделити 
укупан износ државне помоћи. Уколико ова врста државна 
помоћ није додељена за одређене оправдане трошкове или 
се њима не може приписати, може се кумулирати са другим 
категоријама државне помоћи у складу са припадајућим 
правилима о државној помоћи.
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7. ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ

Kључни део програма су програмске мере, које се 
концепцијски могу поделити на три кључна типа подршке 
привредним активностима на територији општине Мало 
Црниће:

1. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА  - реализује 
се кроз:

1.1. Програм стручне праксе;
1.2. Субвенција за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих;
1.3. Субвенција за самозапошљавање;
1.4. Програм јавних радова.

2. ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА – подршка 
инвеститорима да реализују инвестициони пројекат се реализује 
доделом средства за инвестиционе пројекте било да се ради о 
greenfield или brownfield инвестицији, који у свом опису имају 
улагање у материјалну и нематеријалну имовину и који 
резултирају новим запошљавањем. Локална самоуправа пружа 
подршку реализацији инвестицином пројектима корисника 
путем следећих инструмената доделе државне помоћи:.

2.1. Обезбеђење закупа пословног простора на одређено 
време

2.2. Давање пословног простора у својини јединице 
локалне самоуправе испод цене или без накнаде, ван јавног 
надметања, односно прикупљања писмених понуда, а ради 
реализације инвестиционог пројекта;

2.3. Обезбеђивање подстицајних средстава за набавку 
опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за 
проширење капацитета или започињање производње.

3.  ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ –  намењена 
је реализацији наведених пројектних активности привреде, 
с тим да је инструмент доделе државне помоћи субвенција:

3.1. Производним иновацијама које имају могућност 
директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности 
производа;

3.2. Развоја кооператива, кластера и других облика 
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим 
тржиштима или код доминантног купца;

3.3. Добијања међународних сертификата са циљем 
омогућавања изласка домаћих компанија на инострана 
тржишта;

3.4. Подстицања развоја предузетника, микро и малих 
правних лица кроз опремање било новом или половном 
опремом до 5 година старости.

3.5. Подстицање развоја предузетника, микро, малих 
правних лица кроз подршку финанисрању изградњи или 
проширењу пословног простора 

3.6. Субвенционисања камата на краткорочне кредите 
до 12 месеци ММСПП

Сва  средства изузев средстава која се додељују 
кроз сарадњу локалне самоуправе и Националне службе 
за запошљавање, се додељују по унапред утврђеним 
критеријумима, на основу унапред извршене анализе (по 
систему трошкова и користи) за локалну самоуправу, а по 
приципу ‘’Док се не утроше средства’’ и/или до датума који 
је назначен у јавном позиву. Анализу спроводи локална 
самоуправа, преко Комисије за доделу средстава, а у случају 
комплекснијег захтева, анализу ће вршити консултантска 
кућа или институција која има адекватне међународне 
референце у овој области. Комисија за доделу средстава 
на основу претходно сачињене анализе доноси препоруку 
коју прослеђује општинском већу општине Мало Црниће на 
одлучивање о додели средстава.

Заинтересовани пословни субјект општини Мало 
Црниће уз претходно одређену конкурсну документацију, 
обавезно доставља бизнис план у коме се морају јасно 
видети: број нових радних места, просечни лични доходак, 
вредност укупне инвестиције, фазе реализације бизнис 
плана и оквирна вредност извозних активности уколико 
постоје, као и други елементи неопходни за сагледавање 
исплативости инвестиције и резулатата давања субвенције.

Пословни субјект који конкурише за средства из неке 
од горе предложених мера, може у једној календарској 
години конкурисати за доделу средстава из само једне од 
предложених мера.

Дакле, истом пословном субјекту не могу бити два пута 
додељена средства у току једне календарске године.

Средства за реализацију програма локалног економског 
развоја (у даљем тексту: средства) обезбеђују се у буџету 
општине Мало Црниће.

Средства се могу користити за финансирање 
инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче 
конкурентност у производном сектору и сектору услуга 
које могу бити предмет међународне трговине у складу са 
законом и другим позитивним прописима.

Право на учествовање у поступку доделе средстава 
имају инвеститори – домаћи и страни, микро, мала и средња 
предузећа и предузетници који имају инвестиционе пројекте 
и пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за 
које се у складу са Програмом локалног економског развоја 
обезбеђују средства.  

Привредни субјекти који поднесу захтев за 
суфинансирање инвестиционог пројекта стичу право на 
доделу средстава уколико се пријаве за доделу средстава на 
начин и под условима предвиђеним Програмом пре почетка 
реализације инвестиционог пројекта уколико се јављају за 
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меру подршке инвестиционим пројектима. 
Привредни субјекти који се јављају за меру подршке 

јачању конкурентности морају испунити захтеве наведене у 
оквиру те мере.

Од права на доделу средстава  изузимају се субјекти који 
средства  добијају из буџета Републике у складу са другим 
законима и другим прописима,   привредни субјекти који 
обављају делатности у секторима челика, угља, синтетичких 
влакана, саобраћаја, енергетике, финансијских делатности, 
осигурања, управљачких делатности и саветовања: , као и 
привредни субјекти у тешкоћама, односно они привредни 
субјекти који су били у тешкоћама у смислу члана 2. став 
1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи 
(„Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 
97/13 и 119/14) на дан 31. децембра 2019. године.. Уколико 
се наведени привредни субјекти јављају за доделу средстава 
предвиђену мером Подстицање конкурентности у том 
случају могу остварити право на доделу средстава с обзиром 
да се средства додељују у складу са правилима о де минимис 
помоћи.

Средства за реализацију инвестиционих пројеката се не 
могу доделити корисницима који су престали са обављањем 
исте или сличне делатност на територији Републике 
Србије у периоду од две године пре подношења захтева 
за регионалну државну помоћ за улагање или планира да 
престане са обављањем такве делатности у року од највише 
две године након завршетка почетног улагања.

Привредни субјекти, који нису испунили претходну 
уговорну обавезу према општини или који нису уредно 
измирили порезе и остале обавезе према општинском и 
републичком буџету, не остварују право на доделу средстава 
у складу са Програмом.

Овим програмом се не пружа подршка привредним 
субјектима који обављају делатност у сектору транспорта, 
привредним субјектима који су у поступку поврата државне 
помоћи у складу са Законом о контроли државне помоћи, 
као ни привредним субјектима у којима Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има 
учешће у власништву. 

Подршка се не пружа ни привредним субјектима којима 
је у року од две године пре подношења пријаве за доделу 
средстава изречена правоснажна мера забране обављања 
делатности, а уколико послује краће од две године, да није 
изречена правоснажна мера забране обављања пословне 
делатности за укупна период пословања. Поред тога подршка 
се не пружа ни привредним субјектима чији су власници и 
одговорна лица правоснажно осуђивана и против којих се 
води поступак за кривична дела против привреде

Иако се неке мере налазе у програму, није обавезно 
да ће бити издвојена средства из буџета за сваку меру, 
односно да ће се све мере из програма наћи у јавном позиву. 
Разлог за овакву праксу је остављање могућности од стране 
локалне самоуправе да се неке мере спроведу у зависности 
од препознатих потреба, поготову уколико је програм 
вишегодишњи.

Општина Мало Црниће у складу са расположивим 
средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент 
доделе средстава.

7.1. Подстицање запошљавања

Реализује се у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање и усвајањем Локалног акционог плана 
запошљавања за период од три године.

Локални акциони план запошљавања општине Мало 
Црниће представља основни инструмент спровођења 
мера активне политике запошљавања, док је Одлуком о 
реализацији Локалног акционог плана за запошљавање 
у току године дефинишу циљеви и приоритети политике 
запошљавања и утврђују програми и мере који ће се 
реализовати у току године, а све у циљу достизања 
постављених циљева, унапређења запошљавања и смањења 
незапослености.

7.1.1. Програм стручне праксе – подразумева стручно 
оспособљавање за самосталан рад у струци и намењен 
је незапосленим лицима без радног искуства у струци са 
најмање средњим образовањем, и релизује се без заснивања 
радног односа. Реализује се код послодаваца који припада 
приватном сектору, док се највише 30% укупно планираних 
може ангажовати у јавном сектору и то у области: здравства, 
образовања, социјалне заштите и правосуђа.

7.1.2. Субвенција за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих –подразумева да послодавци 
који припадају приватном сектору, првенствено мала и 
средња предузећа могу остварити субвенцију у једнократном 
износу по кориснику за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих (млади до 30 година, старији 
од 50 година, вишкови запослених, роми, дугорочно 
незапослени, особе са инвалидитетом,  радно способне 
кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском 
смештају, хранитељским и старатељским породицама, и 
жртве породичног насиља). 

7.1.3.  Субвенција за самозапошљавање – подразмева 
подршку самозапошљавању. Средства се одобравају 
незапосленом лицу у једнократном износу по кориснику 
ради оснивања радње, задруге или другог облика 
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, 
уколико оснивач заснива радни однос. Предност имају особе 
са инвалидитетом, млади до 30 година старости, вишкови 
запослених, роми и жене. 
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7.1.4. Програм јавних радова – подразумева радно 
ангажовање првенствено теже запошљивих незапослених 
лица, незапослених у стању социјалне потребе. 

Све субвенције се спроводе у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање и у свему се спроводе у складу 
са усвојеним Локалним акционим планом запошљавања 
општине Мало Црниће за предметну годину.

7.2. Привлачење инвеститора

Ради се о регионалној државној помоћи. 
За реализацију мере за привлачење инвеститора средства 

се могу одобрити за следеће оправдане трошкове улагања у:
a) нова радна места повезана са почетним улагањем;
b) почетна инвестициона улагања (материјална 

и нематеријална имовина, улагање у земљиште, зграде, 
постројења, машине, патенте, лиценце и сл.) у вези са: 1) 
оснивањем новог правног лица; 2) проширењем постојећег 
капацитета; 3) диверсификацијом постојећег производног 
програма у нове производе и 4) битним променама у 
целокупном производном процесу постојећег правног лица.  
Под почетним улагањем се подразумева и стицање имовине 
лица које је престало или би престало са радом да га није 
купио улагач који није повезан са продавцем (преузимање), 
с тим да се стицање удела у привредном друштву не сматра 
се почетним улагањем.

Програм се неће у примењивати на инвестиционе 
пројекте који су условљени:

 1) извезеним количинама, оснивањем и радом 
дистрибуционе мреже у иностранству или осталим текућим 
трошковима корисника државне помоћи који су директно 
повезани са извозном делатношћу;

 2) давањем предности коришћењу домаће робе у односу 
на увезену робу;

3) обавезом корисника да користи робу која је 
произведена у Републици Србији или услуге које су пружене 
у Републици Србији;

4) ограничавањем корисника да користи резултате 
истраживања, развоја и иновација у Републици Србији;

 5) обавезом корисника да има седиште или 
представништво у Републици Србији, осим у тренутку 
исплате државне помоћи.

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију 
мере за привлачење инвеститора одређује се на основу 
оправданих трошкова улагања и директних и индиректних 
ефеката улагања и у односу на висину инвестиције, а 
повезана је са новоотвореним радним местима. 

Имајући у виду да се средства могу доделити у облику 
субвенција. Мало Црниће ће средства субвенција која се 

додељује у облику бесповратних средстава приказати у 
бруто износу, тј. износу пре одбитка пореза и других накнада.  
У свим другим случајевима Мало Црниће ће износ државне 
помоћи приказати у облику бесповратних средстава, тј. у 
њиховој (бруто) новчаној противвредности.  Износ државне 
помоћи која се не додељује у облику бесповратног средства, 
једнак је бруто новчаној противвредности бесповратног 
средства.

Приликом доделе средстава Мало Црниће као давалац 
регионалне инвестиционе државне помоћи ће водити рачуна 
о критеријумима транспарентности које испуњавају следећи 
инструменти (облици) доделе државне помоћи: 

1) субвенција и субвенционисана каматна стопа на 
кредитe; 

2) кредит ако је бруто новчана противвредност 
израчуната на основу референтне каматне стопе која је 
важећа у тренутку доделе државне помоћи; 

3) гаранција ако је обрачуната у облику бруто новчане 
противвредности субвенције;

4) пореска олакшица ако је предвиђена горња вредност 
која обезбеђује да се не премаши дозвољена висинa 
(интензитет) државне помоћи; 

5) други инструменти у складу са законом.

Средства за реализацију мера – Привлачење инвеститора 
додељују се за улагања од локалног значаја.

Уколико се исплата средства буде вршила у више рата 
оправдани трошкови ће бити дисконтовани  на њихову 
вредност у тренутку доделе при чему се Мало Црниће 
обавезује да за дисконтовање користи дисконтну стопу која 
важи у тренутку доделе.

Средства се могу доделити за улагања од локалног 
значаја која подразумевају реализацију инвестиционих 
пројеката у производном сектору или сектору услуга, код 
којих   оправдани трошкови улагања износе до 300.000 
евра, а најмање 30.000 евра у динарској противвредности 
по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан 
подношења пријаве и којима се обезбеђује запошљавање до 
10, а најмање 3 нова запослена на неодређено време.

Инвеститору се за улагање од локалног значаја 
одобравају средства у висини 30% оправданих трошкова 
бруто зарада, а у максималном износу 5.000 евра по основу 
бруто зараде, у динарској противвредности, као и додатак 
у висини 10% оправданих трошкова улагања у основна 
средства.

За набавку опреме, (машине, алати, остала производна 
опрема) неопходне за проширење капацитета или 
започињање производње, предузетницима, микро и малим 
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привредним друштвима се могу доделити средства за опреме 
која не може бити старија од пет година. 

За набавку опреме, (машине, алати, остала производна 
опрема) неопходне за проширење капацитета или 
започињање производње, великим привредним субјектима 
средства могу  бити додељења само укулико је опрема нова.

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу 
са Програмом локалног економског развоја и Одлуком о 
условима и начину реализације овог програма, за сваку 
буџетску годину, одређује се у апсолутном износу, уз 
обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног 
интензитета, у складу са постојећим прописима који уређују 
доделу државне помоћи. 

С обзиром да се интензитет државне помоћи утврђује 
у односу на износ оправданих трошкова за које се 
додељује државна помоћ општина Мало Црниће ће у 
складу са условима из Уредбе о условима и критеријумима 
усклађености регионалне државне помоћи („Службени 
гласник РС“, број 23/21) оправданост трошкова доказати 
путем исправа које морају да садрже јасне, конкретне и 
ажуриране податке добијене од корисника државне помоћи 
као што је на пример пословни план корисника. 

 Интензитет регионалне државне помоћи мора да буде у 
складу са дозвољеним интензитетима утврђеним одредбама 
уредбе. Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од 
најмање 25% оправданих трошкова улагања из сопствених 
средстава или из других извора који не садрже било који 
облик јавне помоћи.

Средства за привлачење инвеститора могу бити 
додељена под следећим условима:

1. да реализација инвестиционог пројекта за велике 
привредне субјекте траје до пет година, а у случају малих и 
средњих привредних субјеката - до три године;

2. да инвестиција и новоотворена радна места 
повезана са овом инвестицијом морају опстати у истом 
подручју најмање пет година за велике привредне субјекте, а 
у случају малих и средњих привредних субјеката три године 
након завршетка пројекта, с тим да је дозвољена замена 
постројења или опреме ако је застарела или се покварила у 
оквиру тог периода;

3. да радно место буде непосредно повезано са 
почетном инвестицијом, а отворено је у року од три године 
у случају малих и средњих привредних субјеката, односно, у 
случају великих привредних субјеката, у року од пет година 
од завршетка инвестиције , а од датума када је радно место 
први пут попуњено;

4. да се укупно достигнути број запослених код 
корисника средстава након реализације инвестиционог 
пројекта не смањује у периоду од најмање пет година, ако 
је у питању велики привредни субјект, односно у периоду 

од најмање три године, ако је у питању мали или средњи 
привредни субјект;

5. да улагање мора да резултира нето повећањем 
броја запослених у привредном субјекту у поређењу са 
просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а 
у случају да се радно место затвори у том периоду, мора 
се одузети од броја новоотворених радних места, а за 
релевантан податак се узима податак са www.croso.gov.
rs, односно из централног регистра обавезног социјалног 
осигурања.

Корисник средстава, након постизања пуне 
запослености, према претходно утврђеном броју 
новозапослених, у складу са уговором о додели средстава, 
дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду, 
у складу са прописима којима се уређују радни односи, у 
износу који је најмање за 10% већи од минималне зараде у 
Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује 
зарада, за све уговорено време.

Износ регионалне инвестиционе државне помоћи 
обрачунате на основу зарада не сме да премаши одређени 
проценат трошкова зараде запосленог у периоду од две 
године и не сме прећи 50% ових оправданих трошкова .

Средства која се додељују према оправданим 
трошковима у процентуалном износу су дата у следећој 
табели и зависе искључиво од расположивих буџетских 
средстава, с тим да се повећање средстава показано у табели 
не односи велике инвестиционе пројекте.

Величина привредног субјекта Основни % Додатни %
Велики 50
Средњи 50 10
Мали/микро/предузетници 50 20

Општина Мало Црниће смештена је у источном 
делу Србије са 19 насељена местом у којима живи 13.855  
становника. Према степену развијеносту локалних 
самоуправа , општина Мало Црниће сврстана је у четврту 
групу градова и општина чији је степен развијености у 
распону испод 60% од републичког просека. Утврђивање 
степена развијености мери се као збир зарада и пензија 
у јединици локалне самоуправе и прихода буџета по 
искључењу средстава добијених на име отклањања 
последица ванредних околности, исказан по глави 
становника и коригован факторима демографских промена 
и депопулације (демографски раст/пад), социјалном и 
економском развијеношћу (стопа незапослености) и 
развојним могућностима општине (степен образовања). 
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Са становишта овог програма трошкови који се односе на набавку транспортних средстава и опреме у сектору транспорта 
не сматрају се оправданим трошковима.

ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА - ПОЈАШЊЕЊЕ ИНСТРУМЕНАТА ДОДЕЛЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 

Р.бр. ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА-МЕРЕ ПОЈАШЊЕЊЕ 

7.2.1. Обезбеђење закупа пословног 
простора на одређено време

Општина Мало Црниће може доделити новчани подстицај 
привредном субјекту (који проширује или започиње пословни 
процес) ради закупа пословног простора на одређено време, 
при чему пословни субјект мора исказати јасну намеру да 
закупи простор за производну или услужну делатност, што 
се доказује уговором о закупу, који не може бити краћи од 
периода трајања подстицаја. Уколико се подстицај односи 
на закуп простора, инвеститор пре добијања подстицаја од 
општине Мало Црниће, доставља доказ да су измирени сви 
трошкови коришћења простора (електрична енергија, вода, 
канализација, гас, телефон и други режијски трошкови који 
ће нужно настати коришћењем простора), осим закупнине.

7.2.2. Давање пословног простора у својини 
јединице локалне самоуправе испод 
цене или без накнаде, ван јавног 
надметања, односно прикупљања 
писмених понуда, а ради реализације 
инвестиционог пројекта;

Општина Мало Црниће може дати пословни простор у јавној 
својини испод цене или без накнаде, ван јавног надметања, 
односно прикупљања писмених понуда, заинтересованом 
правном лицу који је неопходан за проширење или започињање 
пословног процеса. Додељени простор за проширење или 
започињање пословног процеса може бити и халски простор 
у јавној својини. Износ подстицаја који се може дати, а 
односи се на обезбеђивање закупа на одређено време, износи 
процењену вредност закупа тог пословног простора. Свакако 
уколико локална самоуправа одлучи да даје пословни 
простор у јавној својини, мора поштовати одредбе Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда.

7.2.3. Обезбеђивање подстицајних 
средстава за набавку опреме (машине, 
алати, остала опрема) неопходне 
за проширење капацитета или 
започињање производње.

Такође, подстицај може бити новчани и додељује се 
привредном субјекту за текућу годину, за набавку опреме 
(машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење 
капацитета или започињање производње, по достављеној 
профактури.
Општина Мало Црниће , може доделити подстицај пословном 
субјекту у виду суфинансирања набавке опреме неопходне за 
проширење или започињање производног процеса пословног 
субјекта. Процес производње привредног субјекта који је 
конкурисао мора бити у пословним просторијама које су у 
власништву или закупу, што се доказује уговором о закупу 
који неможе бити краћи од периода субвенције. Уз осталу 
претходно дефинисану конкурсну документацију пословни 
субјект посебно кроз бизнис план који се односи на коришћење 
опреме коју намерава да набави мора навести податке да ли 
набавка опреме утиче на запошљавање нових радника, да ли 
утиче на повећање извоза и податке о пореклу опреме.
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Мало Црниће ће нарочито оцењивати доделу средстава у 
односу на њихов подстицајни ефекат ако је захтев за доделу 
средстава поднет пре почетка радова на инвестиционом 
пројекту има ефекат подстицаја. 

Захтев за доделу средстав садржи:
1) назив и величину учесника на тржишту; 
2) опис пројекта, датум почетка и краја пројекта;
3) локацију пројекта;
4) преглед трошкова пројекта; 
5) инструмент и износ државне помоћи;
6) доказ да се у конкретном случају ради о јединственом 

инвестиционом пројекту.

Под почетком радова на пројекту сматра се почетак 
грађевинских радова или настанак обавезе по основу набавке 
опреме повезане са улагањем, а код преузимања тренутак 
стицања имовине непосредно повезане са преузетим 
учесником на тржишту. Куповина земљишта, прибављање 
дозвола, обављање студија изводљивости и друге припремне 
радње не сматрају се почетком радова на пројекту.

Оправдани трошкови улагања:

Оправдани трошкови у малим и средњим привредним 
субјектима су и трошкови припреме студија и консултантских 
услуга који су повезани са почетним улагањем ако висина 
државне помоћи износи до 50% стварно насталих трошкова.

У случају куповине привредног субјекта који је затворен 
или би био затворен уколико не би био купљен, оправдани 
трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног 
субјекта од стране трећег лица по тржишним условима.

Сви инвеститори имају обавезу да запосле раднике 
искључиво са територије општине Мало Црниће која је 
давалац подстицаја.

Имовина која се стиче куповином мора бити нова, 
изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и 
средњим привредним субјектима. У случају преузимања, 
износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била 
одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.

Трошкови везани за стицање имовине која је под 
закупом, осим земљишта и зграда, оправдани су само ако 
закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу 
куповине имовине на крају периода закупа. У случају 
закупа земљишта и зграда, закуп се мора наставити најмање 
пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта 
улагања, односно три године за мале и средње привредне 
субјекте.

Ако мало привредно друштво преузме члан породице 
првобитног власника или запослени неће се сматрати да 
је имовину купило повезано лице и трошак те куповине 
представља оправдани трошак. 

У случају када је за стицање имовине циљног друштва 
државна помоћ већ дата купцу пре куповине имовине, 
трошкови те имовине се одузимају од оправданих трошкова 
повезаних са преузимањем циљног друштва. 

У случају стицања имовине преузимањем, оправдани 
трошкови улагања, осим трошкова куповине имовине могу 
бити и трошкови додатног улагања.

 Оправдани трошкови улагања великог правног лица 
на тржишту у циљу битне промене у производном процесу 
морају бити већи од трошкова амортизације у претходне три 
фискалне године за имовину која је повезана са делатношћу 
која се модернизује. Оправдани трошкови улагања у циљу 
диверсификације производног програма морају бити 
најмање 200% већи од књиговодствене вредности имовине 
која се поново користи, а која се књижи у фискалној години 
пре почетка радова.

Оправдани трошкови улагања у нематеријалну имовину 
подразумевају да ту имовину искључиво употребљава 
корисник средстава и да на њу обрачунава амортизација 
у складу са важећим прописима. Нематеријалну имовину 
корисник може да купи само од трећег лица које није 
повезано са њим и по тржишним условима. Нематеријална 
имовина за коју се додељује средства, мора бити исказана 
у билансу стања корисника државне помоћи, најмање пет 
година односно три године, ако је корисник МСП. Ако је 
корисник средстава велико правно лице, учешће трошкова 
нематеријалне имовине у укупним оправданим трошковима 
улагања може бити до 50%. Набавка нематеријалне имовине 
за мале и средње привредне субјекте износе до 100% 
укупних оправданих трошкова улагања.

Инвеститор мора доставити одговарајуће средство 
обезбеђења за испуњење својих обавеза (менице, односно 
залога, односно банкарска гаранција у зависности од  износа  
вредности подстицаја,  као   меру  обезбеђења  у корист  
општине Мало Црниће.

Велики привредни субјект коме је општина Мало 
Црниће одобрила подстицај мора одржати инвестицију на 
истој локацији, као и број запослених пет година након 
реализације инвестиционог пројекта , а мали и средњи три 
године након реализације пројекта .

Средства за реализацију мере за привлачење инвеститора, 
у складу са донетим Програмом локалног економског развоја 
општине Мало Црниће и  донетом Одлуком о условима и 
начину реализације Програма локалног економског развоја 
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, обезбеђују се у одлуци о буџету општине Мало Црниће, 
појединачно за сваку буџетску годину, а у складу са 
одредбама програмског буџета.

Општина Мало Црниће не врши отуђење или давање у 
закуп грађевинског земљишта са накнадом или/и без накнаде 
из разлога непоседовања истог у јавној својини Општине.

7.3. Подстицање конкурентности

За реализацију мера – Подстицање конкурентности 
средства се могу доделити једном привредном субјекту у 
висини до 23.000.000,00 РСД у току три узастопне фискалне 
године.

Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу 
државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ).

Вероватно најтеже мерљив, а најзначајнији параметар за 
сваку привреду јесте њена конкурентност. 

Видљива је потреба за упућивањем и охрабрењем 
привредних субјеката на прихватање конкурентске борбе, не 
само на локалном већ, пре свега, на међународном тржишту.

Из досадашњег искуства показује се потреба за овим 
видом подршке, односно да средства за ову намену увек 
буду утрошена. Најчешће, сем података о укупно извезеној 
вредности робе и врло индиректних показатеља који се 
своде на утисак (или, у бољем случају – резултат анкете), 
локална самоуправа тешко може имати реалну слику ко јесу 
или могу бити лидери на неком тржишту. Отуда и потреба 
да се формулише што шири, али и што симболичнији и 
видљивији начин подршке оним привредним субјектима који 
имају основ за здрав раст који је резултат конкурентности 
производа и услуга. Подстицаји конкурентности за 
привредне субјекте могу бити кључни импулс локалне 
самоуправе који охрабрује неки привредни субјект на даље 
инвестирање у локалној средини, али и за даљу борбу за 
нове купце.

За реализацију мера за подстицање конкурентности 
средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове:

• трошкови иновација – трошкови за инструменте, 
трошкови за уговорна истраживања, техничко 
знање и патенте који су купљени и лиценцирани, 
за саветодавне услуге, оперативни трошкови, 
трошкови за израду техничке студије изводљивости;

• трошкови развоја кооператива, кластера, инкубатора 
– улагање у опремање, у зграде, имовину, трошкови 
запослених лица, канцеларија, оперативни 
трошкови, усавршавање и сл.;

• трошкови повезани са добијањем различитих 
сертификата;

• трошкова набавке: нове опреме и/или машина, 

половне опреме и/или машина, делова машина 
• трошкови извођења радова за уређење/проширење 

пословног простора кроз извођење грађевинских 
радова

• Трошкови субвенција камата – оперативни 
трошкови

De minimis државна помоћ не може да се додели:
• за подстицање извоза, односно за делатности које 

директно утичу на обим извоза, успостављање 
и функционисање дистрибутивне мреже или за 
покриће других текућих расхода (оперативних 
трошкова) привредног субјекта повезаних са 
извозним активностима и

• за давање предности домаћим производима у односу 
на увозне производе.

Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, 
односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања 
саветодавних услуга потребних за увођење новог или 
постојећег производа на новом тржишту у другој држави не 
посматра се као помоћ за подстицање извоза.

Подршка подстицају развоја предузетника, микро и 
малих правних лица са територије општине Мало Црниће 
кроз опремање са новом опремом и/или машина, половном 
опремом и/или машина, делова машина  додељиваће се 
средства у висини од  100%. Јавним позивом се прецизирају 
услови и висина опредељених средстава за сваку годину, а 
на основу висине опредељених средстава у буџету општине 
Мало Црниће за годину у којој се спроводи.. Половна опрема 
и/или машине је неопходно да буду старости до пет (5) 
година чија је вредност неопходна да буде процењена  од 
проценитеља са листе Министарства финансија или да буде 
оправдана кроз продајну документацију од фирме која је 
регистровна за продају и промет половне опреме и машина. 

Подршка извођењу радова за уређење/проширење 
пословног простора за грађевинске радове додељиваће 
се за изведене радове по бруто м2 радова у висини од 
35% од укупне вредности висине извођачких бруто 
радова.

Подршка предузетништву кроз субвенсионисање 
камата на краткорочне кредите ММСПП опредељује 
средства намењена за субвенционисање камате на 
краткорочне кредите за обртна средства са роком 
отплате до 12 месеци. Право на отплату камате на 
кредите имају привредни субјекти разврстани у складу 
са Законом као микро, мала и средња правна лица и 
предузетници са седиштем на територији општине 
Мало Црниће. 

Општина Мало Црниће у оквиру обавезне документације, 
пре доделе средстава за мере конкурентности, захтева 
стандардизован бизнис план који пружа извршену анализу 
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(по систему трошкова и користи) за привредни субјект. Мора постојати видљиви ефекат јачања привредног субјекта, 
обично мултипликовања обима посла или подизања нивоа квалитета производа или услуге, чија ће последица бити то да, 
за релативно мали издатак локалне самоуправе, предузеће дође у ситуацију да запошљава додатну радну снагу или подигне 
ниво свог пословања тако да буде више него локални лидер кога ће пратити и други локални привредни субјекти.

Мере и појашњења мера за подстицање конкурентности:

Мере подстицања конкурентности Појашњење мера

7.3.1. Производне иновације које имају  
могућност директне примене 
и дефинисане користи у ланцу 
вредности производа

Општина Мало Црниће може доделити средства  пословном 
субјекту у виду суфинансирања делимичног и потпуног 
сопственог развоја – сопствене иновације на територији Општине 
Мало Црниће, уколико се кроз бизнис план може показати 
директна исплативост иновативног решења. Приликом доделе 
средстава за ову меру посебно ће се водити рачуна да у оквиру 
анализе исплативости буду јасно доказани (кроз одговарајућу 
документацију или додатни елаборат) сви елементи који указују на 
оригиналност локалног решења. Износ суфинансирања трошкова 
иновације је до 50% директних трошкова.
Описана мера подршке иновације има циљ да подигне 
перформансе привредног субјекта, односно да охрабри друге 
привредне субјекте да улажу у иновативност у:
• производном сегменту, где резултат мора бити нов производ, 
технолошки процес или сл., што ће дати позитиван допринос 
смањењу трошкова, подизању квалитета производа и сл.
У пракси је прихватљиво решење да иновација буде први пут 
развијена у Малом Црнићу, чиме се шаље порука привредним 
субјектима да морају пратити пре свега локалне  трендове.
Дат је и разуман рок до 3 године да иновација дâ своје финансијске 
резултате.

7.3.2. Подршка развоју кооператива, 
кластера и других облика 
удруживања са циљем заједничког 
наступа на трећим  тржиштима или 
код доминантног купца

Општина Мало Црниће  може доделити субвенцију пословном 
субјекту за подршку развоја кооператива, кластера и других облика 
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима 
или код доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова 
који настају као резултат рада различитих облика удруживања 
само уколико је кроз бизнис план и анализу (трошкова и користи) 
недвосмислено доказано да без заједничког наступа не би било 
могуће остварити пласман робе на трећим тржиштима или код 
доминантног купца.
Ова мера може трајати најдуже годину дана.
Описана мера је реакција општине Мало Црниће на чињеницу 
да се приватни капитал врло тешко уједињује, иако за то нема 
реалних препрека, што је последица лошег искуства из неких 
већ давних времена. Будућност малих бизниса је њихова 
професионализација, која подразумева директан раст или спајање 
као начин раста, у супротном, са пензионисањем власника нестаје 
и бизнис, а капитал се непродуктивно расплињава.
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7.3.3. Добијање међународних 
сертификата са циљем 
омогућавања изласка домаћих 
компанија на инострана тржишта

Општина Мало Црниће  може доделити субвенцију пословном 
субјекту за суфинансирање трошкова стицања међународних 
сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија 
на инострана тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом 
и анализом недвосмислено докаже исплативост таквог улагања, 
тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано 
тржиште. 
Износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова 
сертификације. Описана мера, кроз финансијски подстицај, има 
циљ да охрабри доносиоца одлуке у привредном субјекту не 
само да размишља о извозу или стандардизацији, већ и да неки 
стандард прихвати као основ за даље деловање.

7.3.4. Подршка подстицају развоја 
предузетника, микро и малих 
правних лица са територије 
општине Мало Црниће кроз 
опремање са новом опремом и/или 
машина, половном опремом и/или 
машина, делова машина

Општина Мало Црниће  може доделити подстицај предузетницима, 
микро и малим правним лицима, који нису у тешкоћама и 
регистровани су на територији општине Мало Црниће за јачање 
конкурентности привредних субјеката и унапређење њиховог 
пословања, унапређење технолошких процеса, производа и услуга 
привредних субјеката, повећање вредности и обима промета 
привредних субјеката, као и смањење трошкова финансирања 
производне опреме и репроматеријала. Подстицаји се додељују за 
субвенционисање трошкова набавке: нове опреме и/или машина, 
делова машина или специјализованих алата;
Уређење пословања у складу са захтевима међународних 
стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, 
ресертификација) и обележавање производа „ЦЕ“ знаком.
 Пословни субјекти бизнис планом образлажу крајњу употребу 
додељених средстава, као и свој бонитет. Јавним позивом се 
прецизирају услови и висина опредељених средстава за сваку 
годину, а на основу висине опредељених средстава у буџету 
општине Мало Црниће за ту годину. Уговором се дефинишу 
начин и рокови правдања добијених средстава, као и средства 
обезбеђења.

7.3.5. Подршка извођењу радова за 
уређење/проширење пословног 
простора за грађевинске радове

Општина Мало Црниће  може доделити подстицај предузетницима, 
микро и малим правним лицима, који нису у тешкоћама и 
регистровани су на територији општине Мало Црниће за јачање 
конкурентности привредних субјеката и унапређење њиховог 
пословања, унапређење технолошких процеса, производа и услуга 
привредних субјеката, повећање вредности и обима промета 
привредних субјеката а све у циљу проширења и/или уређења 
њиховог пословног простора. Подстицаји се додељују за 
Ø за изведене радове по бруто м2 радова у висини од 35% од 
укупне вредности висине извођачких бруто радова по достављеном 
предмеру, а максимално у апсолутном износу од 150еура по м2 
у динарској противвредности прерачунатом по средњем курсу 
НБС на дан подношења пријаве и предрачуну оверен од стране 
стручног лица или достављене пројектно техничке документације, 
као и достављеног одобрења за извођење радова пре потписивања 
Уговора о додели подстицајних средстава
Пословни субјекти бизнис планом образлажу крајњу употребу 
додељених средстава, као и свој бонитет. Јавним позивом се 
прецизирају услови и висина опредељених средстава за сваку 
годину, а на основу висине опредељених средстава у буџету 
општине Мало Црниће за ту годину. Уговором се дефинишу 
начин и рокови правдања добијених средстава, као и средства 
обезбеђења.
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7.3.6. Подршка предузетништву кроз 
субвенсионисање камата на 
краткорочне кредите ММСПП

Средства за субвенционисање камате за кредите намењене 
развоју привредних субјеката на територији општине Мало 
Црниће обезбеђују се  Одлуком о буџету општине Мало Црниће у 
предходне три године. Средства су намењена за субвенционисање 
камате на краткорочне кредите за обртна средства са роком отплате 
до 12 месеци. Право на отплату камате на кредите имају привредни 
субјекти разврстани у складу са Законом као микро, мала и средња 
правна лица и предузетници са седиштем на територији општине 
Мало Црниће. Право на отплату камате на кредите имају правна 
лица и предузетници за износ који ће бити дефинисан Одлуком 
о условима и начину реализације Програма локалног економског 
развоја за текућу годину у којој се Програм спроводи.

Привредни субјект може конкурисати за доделу 
средстава и у наредним годинама, односно најдуже до три 
фискалне године, а у складу са датим програмом и одлуком 
о условима и начину реализације програма за сваку буџетску 
годину и са поднетом конкурсном документацијом.

Додатно појашњење / препоруке  у вези са 
реализацијом мере – 7.3.1. дефинисање иновација

Под производном иновацијом, у смислу ове мере, 
подразумева се иновативно производно решење у циљу 
сопственог развоја иновативности на територији општине 
Мало Црниће. Такође је наглашено да ће се посебно водити 
рачуна о томе да, у оквиру анализе исплативости, буду јасно 
доказани (кроз одговарајућу документацију или додатни 
елаборат) сви елементи који указују на оригиналност 
локалног иновативног решења.

Додатно појашњење / препоруке у вези са 
реализацијом мере – 7.3.3. сертификација

Иако у донетом програму локалног економског развоја 
општине Мало Црниће, пратећом одлуком и јавним 
позивом нигде децидирано не стоји наведено, субвенција за 
сертификацију неком привредном субјекту се стварно може 
одобрити само ако се сертификационо тело, институција 
или предузеће налази на листи признатих издавалаца 
сертификата за неку намену. Ово објашњење се, због своје 
комплексности, пружа усмено на инфо-дану и прихваћен је 
став комисије за доделу средстава у локалним самоуправама 
и Развојној агенцији Србије као пракса. Разлог за овакав став 
је чињеница да постоји могућност да било ко изда документ 
на коме пише сертификат. Осим тога често постоје различите 
консултантске куће које припремају одређени производ 
или услугу за сертификацију, а оне се при томе налазе или 
не налазе на листи овлашћених консултантских кућа. На 
комисији за доделу подстицајних средстава је да прибави 
одговарајуће доказе о поузданости свих учесника (основне 
информације се могу добити на сајту www.kvalitet.org.rs).

Коначно, сваки пут је потребно утврдити да ли је и ко је 
надлежан за издавање одређеног сертификата и да ли је реч 

овлашћеној консултантској кући, што постаје и саставни део 
одлуке о додели средстава.

Додатно појашњење / препоруке у вези са 
реализацијом мере – 7.3.4.  Подршка подстицају развоја 
предузетника, микро и малих правних лица са територије 
општине Мало Црниће кроз опремање са новом опремом 
и/или машина, половном опремом и/или машина, делова 
машина 

Као и код претходно описане мере, овде треба имати 
у виду да је реч о deminimis помоћи, односно да је реч о 
максималном фиксном износу подстицаја који се одређује 
за одређену годину по примаоцу средстава. Такође, у 
опису учињених/оправданих трошкова (у приложеном 
бизнис плану) морају се испоштовати сви критеријуми 
дозвољене помоћи. Средства се додељују за покривање 
до 100% оправданих трошкова, а опрема која се додељује 
може бити нова или половна до 5 година старости за 
коју је неопходно процена лиценцираног проценитеља 
Министарства финансија о вредности опреме и/или да 
се набавља од регистроване фирме за продају половних 
машина и опреме код Агенције за привредне регистре. Право 
на доделу подстицајних средстава Општина Мало Црниће  
може доделити подстицај регистрованим предузетницима, 
микро и малим правним лицима, који нису у тешкоћама 
и регистровани су на територији општине Мало Црниће 
независно од броја година пословања.

Иако се све мере налазе у програму, није обавезно да ће 
бити издвојена средства из буџета за сваку меру, односно 
да ће се све мере из програма наћи у јавном позиву. Јавним 
позивом се прецизирају услови и висина опредељених 
средстава за сваку годину, а на основу висине опредељених 
средстава у буџету општине Мало Црниће за годину у 
којој се спроводи. Уговором се дефинишу начин и рокови 
правдања добијених средстава, као и средства обезбеђења.
Разлог за овакву праксу је остављање могућности од 
стране општине Мало Црниће да се неке мере спроведу у 
зависности од препознатих потреба, поготову јер је програм 
вишегодишњи.
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Средства у оквиру ове мере сматрају се да су додељена 
у тренутку када учесник на тржишту стекне законско право 
на примање de minimis помоћи и то независно од датуме 
исплате. Средства се додељују у виду субвенција и то у 
бруто износу пре одбитка пореза и других накнада. 

У случају да се de minimis помоћи додељује у више 
рата иста ће се дисконтовати у складу са чланом 5. Уредбе 
о правилима и условима за  доделу помоћи мале вредности.

Такође, ако се средства буду додељивала у било ком 
другом облику сем субвенција општина Мало Црниће 
ће поступати у складу са правилима којима се прописује 
израчунавање бруто новчане противвредности датим у  
Уредби о правилима и условима за доделу помоћи мале 
вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС“, 
број 23/21).

У погледу обавеза које општина Мало Црниће има као 
давалац de minimis помоћи и које су прописане за корисника 
ове помоћи, општина Мало Црниће ће поступати у складу 
са прописаним из члана 11. Уредбе о правилима и условима 
за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи). 
Целокупну процедуру праћења реализације програма 
спроводи комисија за надзор, која о резултатима извештава 
надлежни орган, који доноси закључак о усвајању извештаја 
и мерама које комисија предложи. О правилима и начину рада 
комисије одлучује свака комисија независно. Овим путем 
општина Мало Црниће испуњава своју дужност члана 11. 
наведене уредбе, а који пропсијује обавезу даваоца државне 
помоћи да  врши контролу трошења јавних средстава и 
коришћења тих средстава за доделу регионалне државне 
помоћи,  и у обавези је да врши надзор да ли корисник 
државне помоћи троши средства у предвиђеном износу и 
за намену за коју су му та средства додељена, као и то да 
ли је корисник државне помоћи испунио своју обавезу због 
које су му средства и додељена и која је била предвиђена као 
услов за доделу државне помоћи.

Средства обезбеђења

Привредни субјекти којима су одобрена подстицајна 
средства за било коју од предложених мера су у обавези 
да обезбеде средства обезбеђења  - 2 менице  издату од 
пословне банке која послује на територији Републике Србије, 
безусловну и плативу на први позив у корист општине Мало 
Црниће, а на износ укупног подстицаја који им је одобрен 
од стране општине Мало Црниће. Општина Мало Црниће 
може захтевати и друга средства обезбеђења, а све у циљу 
обостраног испуњења уговорних обавеза из уговора о 
додели подстицаја.

8. УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ПО 
СВИМ МЕРАМА ПРОГРАМА 

Средства за реализацију овог Програма (у даљем 
тексту: средства) обезбеђују се у буџету Општине Мало 
Црниће, појединачно, за сваку буџетску годину. Средства 
се могу користити за финансирање инвестиционих 
пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност 
у производном сектору и сектору услуга које могу бити 
предмет међународне трговине у складу са законом и другим 
позитивним прописима. 

Општина Мало Црниће у складу са расположивим 
средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент 
доделе средстава. Такође, све планиране мере се не морају 
обавезно и подржати и реализовати у периоду трајања 
Програма, већ се њихови услови и начин реализације 
истих предвиђа одлуком о условима и начину реализације 
Програма, за сваку годину, а такође се дефинишу и текстом 
јавног позива за доделу подстицајних средстава који се 
расписује за сваку годину посебно. Право на учествовање у 
поступку доделе средстава имају сви инвеститори из Србије 
и иностранства, микро, мала, средња предузећа и велика 
предузећа и предузетници, који имају инвестиционе пројекте 
и пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за 
које се у складу са програмом локалног економског развоја 
обезбеђују средства и то на начин и под следећим условима: 

- Да у тренутку исплате државне помоћи имају седиште 
или представништво или издвојено место пословања у 
Републици Србији

- Да у року од две године пре подношење пријаве није 
изречена правоснажна мера забране обављања делатности. 

- Да власници и одговорна лица привредног субјекта 
нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води 
кривични поступак за кривична дела против привреде. 

- Да није у групи повезаних лица у који су неки од 
чланова велики привредни субјекти.

- Да је од дана објављивања јавног позива измирио 
доспеле обавезе према Републици Србији и према Општини 
Мало Црниће по основу изворних јавних прихода 

- Да према евиденцији Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања о броју запослених лица на дан 
подношења пријаве има одређен број запослених у 
зависности од величине привредног субјекта ( за меру 
регионалне инвестиционе помоћи). 

- Да у периоду од годину дана од дана објављивања 
јавног позива текући рачуни код пословних банака нису 
били у блокади дуже од укупно 6 месеци. 

- Да према евиденцији Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања о броју запослених лица на дан 
објављивања јавног позива има најмање једно запослено 
лице на неодређено време у претходне три године, односно 
ако је правно лице млађе од три године онда од момента 
оснивања. 

- Да је кумулација додељене државне помоћи до 
максимално дозвољених износа и интензитета у складу са 
Законом о контроли државне помоћи („Службени гласник 
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РС“, број 73/19), Уредбом о условима и критеријумима 
усклађености регионалне државне помоћи („Службени 
гласник РС“, бр. 23/21), Уредбом о правилима и условима 
за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) 
(„Службени гласник РС“, бр. 23/21) и другим подзаконским 
актима којима се уређује контрола државне помоћи. 

 
 Од права на доделу средстава изузимају се привредни 

субјекти: 
- који средства не могу добити из буџета Републике 

у складу са законом и другим прописима, - привредним 
субјектима који обављају делатности у секторима челика, 
угља, синтетичких влакана, саобраћаја, енергетике, 
финансијских делатности, осигурања, управљачких 
делатности и саветовања: као и привредним субјектима 
у тешкоћама, односно оним привредним субјектима који 
нису били у тешкоћама на дан 31. Децембра 2019.године, 
у складу са чланом 2. Став 1. Тачка 5) Уредбе о правилима 
за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014, 
23/2021 – др. уредбе, 62/2021 – др. уредбе и 99/2021 – др. 
уредбе). Процена да ли је привредни субјект у тешкоћама 
вршиће се на основу критеријума из Уредбе о условима и 
критеријумима усклађеноси државне помоћи за санацију 
и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама 
(„Службени гласник РС“, број 62/21). 

- који нису измирили претходне обавезе према буџету 
Општине Мало Црниће и Републике Србије и против 
којих се воде поступци пред судом, - код којих је број 
запослених смањен за 10% и више за последњих 12 месеци 
пре подношења пријаве на јавни позив у односу на просечан 
број запослених у наведеном периоду, 

- у којима Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе има учешћа у власништву, 

- који су у обавези повраћаја недозвољене државе 
помоћи,

- којима је био раскинут уговор о додели средства 
подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора. 

Подршка се не пружа ни привредним субјектима којима 
је у року од две године пре подношења пријаве за доделу 
средстава изречена правоснажна мера забране обављања  
делатности, а уколико послује краће од две године, да није 
изречена правоснажна мера забране обављања пословне 
делатности за укупна период пословања. 

Поред тога подршка се не пружа ни привредним 
субјектима чији су власници и одговорна лица правоснажно 
осуђивана и против којих се води поступак за кривична дела 
против привреде. 

Додела средства, сем оних који се додељују кроз сарадњу 
локалне самоуправе и Националне службе за запошљавање, 
се додељују по унапред утврђеним критеријумима из 
Одлуке о условима и начину реализације Програма, а кроз 
извршену анализу Бизнис плана који је инвеститор доставио 

уз пријаву на јавни позив, односно Елабората оправданости 
за случајеве када је неопходна израда истог, а све у складу са 
Јавним позивом којим ће се ближе утврдити услови и начин 
избора корисника средства, који расписује Општинско веће 
Општине Мало Црниће.

 Јавни позив се може расписати по принципу ‘’ДОК 
СЕ НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА’’ или за одређен временски 
период, што ће бити дефинисано одлуком о условима и 
начину реализације Програма, на годишњем нивоу. 

Привредни субјект уз претходно одређену конкурсну 
документацију по Јавном позиву за доделу средства 
подстицаја, обавезно доставља бизнис план у коме се морају 
јасно анализирати критеријуми квалитета инвестиционог 
пројекта: 

1) референце инвеститора (препознатљивост на 
тржишту, референце клијената, досадашња искуства и 
успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.); 

2) проценат незапослених лица чије квалификације 
одговарају делатности инвеститора, односно корисника 
средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне 
службе за запошљавање на територији јединице локалне 
самоуправе у којој се улаже (ове податке доставља 
Национална служба за запошљавање Граду Пожаревцу на 
његов захтев); 

3) број, односно проценат висококвалификованих лица 
који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта; 

4) висина и врста инвестиције (greenfield или brown-
field инвестиције), односно степен ангажовања грађевинске 
индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;

 5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, 
у складу са класификацијом Евростата;

 6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео 
домаћих добављача; 

7) ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и 
просечна висина зарада); 

8) претходни и планирани обим укупног промета (пре и 
након инвестиционог пројекта); 

9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта 
(извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период 
повраћаја инвестиције и др). 

Привредни субјект који подноси пријаву на јавни позив 
за доделу средства из неке од програмских мера из овог 
Програма, може у једној календарској години конкурисати 
за доделу подстицаја само једног инструмента у оквиру 
предложене мере. Дакле, исти привредни субјект може 
поднети само један захтев за један инструмент у оквиру 
једне мере. 

Бизнис план који привредни субјект доставља 
приликом подношења пријаве на јавни позив ће у случају 
доделе средстава чинити саставни део Уговора о додели 
средстава. Анализу достављене пријаве по Јавном позиву 
врши организациона јединица Општинске управе Општине 
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Мало Црниће задужена за послове локалног економског 
развоја. Критеријум за анализу квалитета инвестиционих 
пројеката за улагања од посебног значаја је смањење броја 
незапослених за најмање 1% на територији Општине Мало 
Црнићео, на којој се и реализује инвестициони пројекат 
и сразмерно се увећавају јавни приходи (ове податке 
доставља Национална служба за запошљавање Општине 
Мало Црниће на његов захтев). На основу претходно 
сачињене анализе Комисија за доделу средстава доноси 
закључак којим предлаже Општинском већу Општине Мало 
Црниће доношење решења о додели средстава. Наведени 
закључак се доставља Општинском већу Општине Мало 
Црниће на даљу надлежност и одлучивање. Комисија за 
доделу средстава због комплексности неког захтева може 
затражити и додатну документацију или додатни елаборати, 
која није била наведена у јавном позиву а како би се уверила 
у озбиљност потенцијалног корисника средстава. Након 
доношења решења о додели средстава, а пре закључења 
Уговора о додели средства, привредни субјект је у обавези 
да Општини Мало Црниће достави средства обезбеђења (две 
менице), а све у складу са условима који ће бити прецизније 
дефинисани Одлуком о условима и начину реализације 
Програма, на годишњем нивоу.

9. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА 
СРЕДСТАВА

Посебно битан сегмент реализације Програма 
представљају механизми за доделу средстава и механизми 
за праћење трошења средстава, као квалитативна основа за 
поштовање закона и важан радни оквир.

Поступак доделе средстава ће бити заснован на следећим 
основама:

• Образовање компетентне Комисије за доделу 
средстава у реализацији програма локалног 
економског развоја, која ће имати председника 
и 4 члана. Комисија ће давати предлог за доделу 
средстава општинском већу општине Мало Црниће, 
а у складу са усвојеном Одлуком о буџету општине 
Мало Црниће, усвојеним   Програмом и Одлуком о 
условима и начину реализације Програма локалног 
економског развоја општине Мало Црниће;

• Конкурс за доделу средстава, расписиваће се на 
основу усвојеног Програма и других пратећих 
правних аката. Комисија би се састајала периодично, 
зависно од броја пристиглих пријава. Комисија за 
доделу средстава у реализацији програма локалног 
економског развоја предлаже конкурсне услове, 
које мора одобрити општинско веће општине Мало 
Црниће, пре расписивања Конкурса за доделу 
средстава. Саставни део конкурсне документације 
мора бити Изјава о истинитости пријављених 

података, коју потписује и оверава правно лице/
привредни субјекат који конкурише за доделу 
средстава по некој од предложених мера, а као мера 
обезбеђења за општину Мало Црниће;

• Саставни део конкурсне документације је и 
Пријавни образац. Комисија за доделу средстава у 
реализацији програма локалног економског развоја 
може конкурсом предвидети и другу додатну 
документацију за коју процени да је потребна за 
Конкурс у целини или за неку од предвиђених 
програмских мера;

• Општинско веће општине Мало Црниће   доноси 
Одлуку о додели средстава, на основу предлога 
добијеног од стране Комисије за доделу средстава у 
реализацији програма локалног економског развоја;

• Председник општине Мало Црниће закључује 
уговоре са корисницима средстава у складу са 
одлуком о додели средстава.

Механизам праћења трошења средстава такође ће бити 
заснован на :

• Образовање компетентне Комисије за надзор у 
реализацији програма локалног економског развоја, 
која ће вршити контролу и обилазак правних лица 
која су добила средства од општине Мало Црниће. 
Ова комисија даје мишљење и предлог мера 
уколико је начињен прекршај у трошењу одобрених 
средстава. Комисију чине председник и 4 члана;

• Правно лице које је користило субвенцију из неке 
од предложених мера је у обавези да поднесе 
наративни и финансијски извештај о утрошку 
добијених средстава. Модел извештаја одређује 
Комисија за надзор у реализацији програма локалног 
економског развоја;

• Комисија за надзор у реализацији програма локалног 
економског развоја врши контролу свих извештаја 
добијених од корисника средстава, по потреби 
захтева појашњење или допуну извештаја и врши 
обилазак правних лица, периодично или по захтеву 
било које заинтересоване стране, прати реализацију 
одобрених пројеката и испуњење обавезе од стране 
корисника средстава, а све у складу са одредбама 
одлуке о условима и начину реализације програма 
локалног економског развоја; 

• Општинско веће општине мало Црнићео даје 
предлог за подношење пријаве, на основу мишљења 
и предлога мера Комисије за надзор у реализацији 
програма локалног економског развоја.

• У оквиру мере за привлачење инвеститора комисија 
за надзор се састаје након периода извештавања који 
је наведен у Уговору, а у складу са достављеним 
пословним / бизнис планом – најчешће након годину 
дана, с обзиром на то да реализација инвестиционог 
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пројекта траје минимум 6 година, 
• За меру за подстицање конкурентности комисија се  

састаје у краћем року, односно након подношења 
коначног извештаја од стране корисника подстицаја, 
који је углавном краћи од 1 године.

• Целокупну процедуру праћења реализације 
програма спроводи комисија за надзор, која о 
резултатима извештава надлежни орган, који 
доноси закључак о усвајању извештаја и мерама 
које комисија предложи. 

Комисију за доделу средстава у реализацији програма 
локалног економског развоја и Комисију за надзор у 
реализацији програма локалног економског развоја чине 
различити чланови, односно није могуће да исто лице буде 
члан обе комисије истовремено, чиме се спречава сукоб 
интереса и потпуно је транспарентан процес одлучивања.

Чланови комисије не морају бити из реда запослених у 
општинској управи општине Мало Црниће.

Имајући у виду комплексност захтева привредних 
субјеката, у обе комисије могуће је ангажовати и по 
профилима следеће искусне и у својој професији препознате 
чланове:

• представници економске струке из области 
финансија, књиговодства, ревизије, банкарства и 
сл., а пре свега због анализе приложених биланса, 
финансијске одрживости, приложених рачуна, 
извода итд.;

• представници правне струке – искусан правник из 
привреде или адвокат који се бави привредом;

• представници машинске, електротехничке струке 
и сл. са значајним искуством, јер постоји читав сет 
мера који залази у ове делатности;

• идеално, у комисији за доделу подстицајних 
средстава је пожељно и присуство руководиоца 
организационе јединице надлежне за локални 
економски развој и/или члана општинског већа 
који је из неке од поменутих струка, будући да ова 
комисија мора имати јако добру комуникацију са 
управом и органом који одлучује.

 
Према одредби члана 21. Закона о улагањима, која 

прописује да је јединица локалне самоуправе дужна да води 
евиденцију улагања од локалног значаја, Програм предвиђа 
да овај сегмент евиденције за општину Мало Црниће обавља 
Одсек за буџет и трезор општинске управе општине Мало 
Црниће, а у складу са поменутим Законом о улагањима и 
подзаконским актима који регулишу ову област.

Извештај о додељеним субвенцијама је саставни део 
годишњег извештаја организационог дела надлежног 
за финансије у локалној самоуправи, који се прослеђује 
Комисији за контролу државне помоћи, јер је, чланом 50. 
Закона о контроли државне помоћи, прописана обавеза 

извештавања даваоца државне помоћи према Комисији за 
контролу државне помоћи. Истим чланом је прописано да 
Комисија ближе прописује методологију израде годишњег 
извештаја, рок за достављање података Комисији за контролу 
државне помоћи и рок за подношење предлога годишњег 
извештаја. У складу са тим, Комисији за контролу државн 
помоћи се подноси извештај према Правилнику о облику 
и садржини годишњег извештаја о додељеној државној 
помоћи (Сл.гласник РС 41/21), доставе прописане податке о 
додељеној државној помоћи Комисији за контролу државне 
помоћи до 15. јуна текуће године за претходну годину, у 
писаном и електронском облику, у форми табеле додељене 
државне помоћи са упутством за попуњавање, која се налази 
на интернет страници и Комисије за доделу државне помоћи, 
ради израде годишњег извештаја који доставља Влади РС.

У наведеним извештајима достављају се искључиво 
информације о додељеној државној помоћи са нивоа локалне 
самоуправе, а анализа о резултатима програма локалног 
економског развоја, квалитету постављених мера и њиховој 
реализацији добија се радом и извештавањем комисије за 
надзор.

Техничке и административне послове за потребе 
комисије за надзор врши канцеларија за локални економски 
развој  у сарадњи са имовинско-правном службом општинске 
управе општине Мало Црниће, која припрема предлог 
акта о усвајању извештаја комисије за надзор на седници 
општинског већа. 

Усвојени извештај Комисије за надзор организациона 
јединица за локални економски развој користи приликом 
планирања мера за доделу подстицаја за наредни период и/
или за израду новог програма локалног економског развоја.

10. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРАЦИ У ПРИПРЕМИ, 
СПРОВОЂЕЊУ И ПРАЋЕЊУ ПРОГРАМА 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Када се општина Мало Црниће определила за подршку 
привреди на својој територији, обезбеђивањем средстава за 
ову намену у буџету, Одсек за Локални економски развој 
на основу спроведене анализе и истраживања тржишта, 
израдила је  нацрт програма локалног економског развоја за 
период 2022-2024 година. Истовремено, израђен је  и нацрт 
одлуке о условима и начину реализације програма локалног 
економског развоја за текућу годину односно 2022.годину. 

Оба ова нацрта (Програм и Одлука), као саставни део 
имају образложење које садржи:

правни основ за доношење, разлоге за доношење, а у 
оквиру њих посебно: анализу садашњег стања, проблеме које 
тај акт треба да реши, циљеве који се њиховом реализацијом 
постижу, коме је намењен програм, објашњење основних 
подстицајних мера; процену финансијских средстава 
потребних за спровођење програма, и друго.

Нацрт Програма локалног економског развоја, група за 
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локални економски развој доставља Комисији за контролу 
државне помоћи, са којом комуницира и сарађује ради 
добијања решења којим се дозвољава државна помоћ. Група 
за локални економски развој израђен програм локалног 
економског развоја општине Мало Црниће за период 2022-
2024.година доставља Комисији за контролу државне 
помоћи нацрт вишегодишњег програма. Након добијене 
сагласности на вишегодишњи програм, у наредним годинама 
Група за локлани економски развој општине Мало Црниће 
израђује нацрт Одлуке о условима и начину реализације 
програма локалног економског развоја за сваку текућу 
годину, с тим што општина Мало Црниће бира неке мере 
из вишегодишњег програма локалног економског развоја 
или се та одлука односи на све планиране мере за доделу 
подстицаја.

Уколико се у програму или одлуци на које је добијена 
сагласност покаже потреба за изменом, потребно је поново 
захтевати сагласност Комисије за контролу државне помоћи 
на измењен Програм локалног економског развоја.

Након добијања решења Комисије за контролу државне 
помоћи, Одсек за локални економски развој, доставља нацрт 
ових прописа општинском већу општине Мало Црниће на 
утврђивање предлога.

• Општинско веће општине Мало Црниће утврђује 
предлог програма локалног економског развоја 
за период 2022-2024 година, односно одлуке о 
условима и начину реализације програма локалног 
економског развоја у току једне године, а по 
претходно добијеном решењу којим се дозвољава 
државна помоћ, издатом од стране Комисије за 
контролу државне помоћи;

• Предлог програма локалног економског развоја и 
предлог одлуке о условима и начину реализације 
програма локалног економског развоја се достављају 
скупштини општине Мало Црниће на доношење;

• Скупштина општине Мало Црниће доноси програм 
локалног економског развоја за период 2022-2024 
година, односно одлуку о условима и начину 
реализације програма локалног економског развоја 
у току једне године;

• Скупштина доноси решење о образовању комисије 
за доделу средстава, а комисија за доделу доноси 
свој пословник о раду; 

• Општинско веће општине Мало Црниће доноси 
решење о образовању комисије за надзор; комисија 
за надзор може донети свој пословник о раду;

• Општинско веће општине Мало Црниће одређено 
програмом локалног економског развоја, односно 
одлуком о условима и начину реализације програма 
локалног економског развоја расписује јавни позив 
и оглашава текст јавног позива са обрасцима;

• Комисија за доделу средстава утврђује Листу 
вредновања и рангирања поднетих пријава.

• Општинско веће општине Мало Црниће доноси 
одлуку о додели подстицајних средстава, а на 
предлог комисије за доделу средстава;

• Председник општине закључује уговоре са 
корисницима средстава у складу саодлуком о 
додели средстава. Пословни/бизнис план корисника 
подстицаја је обавезни саставни део овог уговора;

• Целокупну процедуру праћења реализације 
програма спроводи комисија за надзор, која о 
резултатима извештава надлежни орган, који 
доноси закључак о усвајању извештаја и мерама 
које комисија предложи. О правилима и начину 
рада комисије одлучује свака комисија независно.

11. ЗАКЉУЧАК

Програм Локалног економског развоја, први је овакав 
програмски документ општине Мало Црниће

Доношење програма локалног економског развоја јесте 
најјачи доказ одлучности да се кроз подстицаје и на друге 
начине подржи локална привреда, али и правне сигурности 
за сваког доносиоца одлуке и инвеститора који остварује 
своја права на подстицаје.

Доношењем и реализацијом Програма јасно се уочава 
опредељење општине Мало Црниће да усмери привредна 
кретања у позитивном смеру и да развије већу отпорност 
привреде општине на сва негативна економска кретања.

Реализацијом програмских мера креираће се повољно 
окружење за развој пословног сектора у општини Мало 
Црниће, подићи ће се ниво запослености, унапредиће 
се капацитети привредних субјеката, али и укупан раст 
пословања истих.

Општина је имала за циљ да доношењем овог Програма 
развије позитивне механизме доделе и контроле трошења 
подстицајних средстава, да материју у што већој мери 
разради, а све у складу са позитивном праксом и позитивним 
законским решењима, која тек настају и на нивоу Републике 
Србије.

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.

Програм Локалног економског развоја општине Мало 
Црниће за период 2022-2024. година објавити у „Службеном 
гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-121/2022
Датум: 28.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.                  
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9   
На основу члана 20. став 1. тач.1. и 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 
– др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон), 
члана  11. став 3. и члана 17. ст. 1. и 2. Закона о улагањима 
(„Службени гласник РС“‘, бр. 89/2015 и 95/2018), члана 8. 
став 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени 
гласник РС“, број 73/2019) , чл. 3. Уредбе о начину и 
поступку пријављивања државне помоћи („Службени 
гласник РС”, бр. 110/2016), чл. 2. Став 2. Уредбе о правилима 
и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis 
помоћи) („Службени гласник РС“, број 23/2021), и члана 52. 
став 1. тачка 6.  Статута Општине Мало Црниће („Службени 
гласник Општине Мало Црниће“, бр.3/2019 и 2/2022), члана 
2. тачка 1) Правилника о стандардима повољног пословног 
окружења у јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 33/2016),  a  у складу са Решењем Комисије 
за контролу државне помоћи број 401-00-00208/2022-01/3 од  
09.11.2022. године, 

Скупштина Општине Мало Црниће, на седници од 
28.11.2022. године, донела је 

 ОДЛУКУ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
МАЛО ЦРНИЋЕ  ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања

Члан 1.

Програмом локалног економског развоја Општине 
Мало Црниће за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), 
утврђују се општи и специфични циљеви програма, циљне 
групе, програмске мере, услови и начин доделе подстицаја, 
конкретне мере за реализацију Програма, врста, висина и 
обим за доделу подстицаја, инструменти доделе подстицаја, 
као и механизми доделе и праћења трошења средстава, 
у складу са одредбом  Закона о улагањима, а све у циљу 
унапређења, ојачавања привредног амбијента и друштвеног 
и економског развоја Општине Мало Црниће. 

Општина Мало Црниће припада четвртој групи изразито 
недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији 
је степен развијености испод 60% републичког просека 
Републике Србије, као и  НСТЈ 3 - Браничевски управни 
округ,   Регион Источне Србије, те сходно овоме Програм 
има за циљ и промоцију економског развоја и оживљавање 
општине Мало Црниће сврстане у четврту групу изразито 
недовољно развијених општина.

Овом одлуком се уређује де минимис државна помоћ 
кроз меру Подстицање конкурентности.

Члан 2.

Улагања представљају имовинска права која има или 
контролише, директно или индиректно улагање, страни или 
домаћи улагач на територији Општине Мало Црниће, а за 
чије стицање улагач ангажује средства (улагање у зграде, 
производне погоне, машине и опрему, нове производне 
капацитете, постојеће производне капацитете у складу 
са законом којим се уређују страна улагања и другим 
прописима). 

Улагач јесте свако правно или физичко лице које улаже 
на територији  Општине Мало Црниће  у складу са законом.

Појмови чије је значење одређено законом и другим 
прописима којима се уређују улагања домаћих и страних 
физичких лица  имају исто значење у реализацији Програма. 

II МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  

Члан 3.

Мере реализације Програма: 
1. Подстицање конкурентности 
Ова мера се реализује  на следећи начин, а кроз подршку:
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Мере подстицања конкурентности Појашњење мера

7.3.1. Производне иновације које имају  
могућност директне примене 
и дефинисане користи у ланцу 
вредности производа

Општина Мало Црниће може доделити средства  пословном субјекту 
у виду суфинансирања делимичног и потпуног сопственог развоја – 
сопствене иновације на територији Општине Мало Црниће, уколико 
се кроз бизнис план може показати директна исплативост иновативног 
решења. Приликом доделе средстава за ову меру посебно ће се водити 
рачуна да у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани (кроз 
одговарајућу документацију или додатни елаборат) сви елементи који 
указују на оригиналност локалног решења. Износ суфинансирања 
трошкова иновације је до 50% директних трошкова.
Описана мера подршке иновације има циљ да подигне перформансе 
привредног субјекта, односно да охрабри друге привредне субјекте да 
улажу у иновативност у:
• производном сегменту, где резултат мора бити нов производ, 
технолошки процес или сл., што ће дати позитиван допринос 
смањењу трошкова, подизању квалитета производа и сл.
У пракси је прихватљиво решење да иновација буде први пут развијена 
у Малом Црнићу, чиме се шаље порука привредним субјектима да 
морају пратити пре свега локалне  трендове.
Дат је и разуман рок до 3 године да иновација дâ своје финансијске 
резултате.

7.3.2. Подршка развоју кооператива, 
кластера и других облика удруживања 
са циљем заједничког наступа 
на трећим  тржиштима или код 
доминантног купца

Општина Мало Црниће  може доделити субвенцију пословном 
субјекту за подршку развоја кооператива, кластера и других облика 
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима 
или код доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова који 
настају као резултат рада различитих облика удруживања само уколико 
је кроз бизнис план и анализу (трошкова и користи) недвосмислено 
доказано да без заједничког наступа не би било могуће остварити 
пласман робе на трећим тржиштима или код доминантног купца.
Ова мера може трајати најдуже годину дана.
Описана мера је реакција општине Мало Црниће на чињеницу да 
се приватни капитал врло тешко уједињује, иако за то нема реалних 
препрека, што је последица лошег искуства из неких већ давних 
времена. Будућност малих бизниса је њихова професионализација, 
која подразумева директан раст или спајање као начин раста, у 
супротном, са пензионисањем власника нестаје и бизнис, а капитал 
се непродуктивно расплињава.

7.3.3. Добијање међународних сертификата 
са циљем омогућавања изласка 
домаћих компанија на инострана 
тржишта

Општина Мало Црниће  може доделити субвенцију пословном 
субјекту за суфинансирање трошкова стицања међународних 
сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија 
на инострана тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом 
и анализом недвосмислено докаже исплативост таквог улагања, 
тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано 
тржиште. 
Износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова 
сертификације. Описана мера, кроз финансијски подстицај, има 
циљ да охрабри доносиоца одлуке у привредном субјекту не само 
да размишља о извозу или стандардизацији, већ и да неки стандард 
прихвати као основ за даље деловање.
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7.3.4. Подршка подстицају развоја 
предузетника, микро и малих правних 
лица са територије општине Мало 
Црниће кроз опремање са новом 
опремом и/или машина, половном 
опремом и/или машина, делова 
машина

Општина Мало Црниће  може доделити подстицај предузетницима, 
микро и малим правним лицима, који нису у тешкоћама и регистровани 
су на територији општине Мало Црниће за јачање конкурентности 
привредних субјеката и унапређење њиховог пословања, унапређење 
технолошких процеса, производа и услуга привредних субјеката, 
повећање вредности и обима промета привредних субјеката, 
као и смањење трошкова финансирања производне опреме и 
репроматеријала. Подстицаји се додељују за 
• субвенционисање трошкова набавке: нове опреме и/или машина, 

делова машина или специјализованих алата;
• Уређење пословања у складу са захтевима међународних 

стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, 
ресертификација) и обележавање производа „ЦЕ“ знаком.

Износ суфинансирања трошкова опремања је до 75% директних 
трошкова 
Пословни субјекти бизнис планом образлажу крајњу употребу 
додељених средстава, као и свој бонитет. Јавним позивом се 
прецизирају услови и висина опредељених средстава за сваку годину, 
а на основу висине опредељених средстава у буџету општине Мало 
Црниће за ту годину. Уговором се дефинишу начин и рокови правдања 
добијених средстава, као и средства обезбеђења.

7.3.5. Подршка извођењу радова за уређење/
проширење пословног простора за 
грађевинске радове

Општина Мало Црниће  може доделити подстицај предузетницима, 
микро и малим правним лицима, који нису у тешкоћама и регистровани 
су на територији општине Мало Црниће за јачање конкурентности 
привредних субјеката и унапређење њиховог пословања, унапређење 
технолошких процеса, производа и услуга привредних субјеката, 
повећање вредности и обима промета привредних субјеката а све 
у циљу проширења и/или уређења њиховог пословног простора. 
Подстицаји се додељују за 
- за изведене радове по бруто м2 радова у висини од 35% од 
укупне вредности висине извођачких бруто радова по достављеном 
предмеру, а максимално у апсолутном износу од 150еура по м2 у 
динарској противвредности прерачунатом по средњем курсу НБС 
на дан подношења пријаве и предрачуну оверен од стране стручног 
лица или достављене пројектно техничке документације, као и 
достављеног одобрења за извођење радова пре потписивања Уговора 
о додели подстицајних средстава
Пословни субјекти бизнис планом образлажу крајњу употребу 
додељених средстава, као и свој бонитет. Јавним позивом се 
прецизирају услови и висина опредељених средстава за сваку годину, 
а на основу висине опредељених средстава у буџету општине Мало 
Црниће за ту годину. Уговором се дефинишу начин и рокови правдања 
добијених средстава, као и средства обезбеђења.

7.3.6. Подршка предузетништву кроз 
субвенсионисање камата на 
краткорочне кредите ММСПП

Средства за субвенционисање камате за кредите намењене развоју 
привредних субјеката на територији општине Мало Црниће 
обезбеђују се  Одлуком о буџету општине Мало Црниће у предходне 
три године. Средства су намењена за субвенционисање камате 
на краткорочне кредите за обртна средства са роком отплате до 
12 месеци. Право на отплату камате на кредите имају привредни 
субјекти разврстани у складу са Законом као микро, мала и средња 
правна лица и предузетници са седиштем на територији општине 
Мало Црниће. Право на отплату камате на кредите имају правна лица 
и предузетници за износ који ће бити дефинисан Одлуком о условима 
и начину реализације Програма локалног економског развоја за 
текућу годину у којој се Програм спроводи.
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III ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА 
У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА.

Извори и намена средстава  

Члан 4.

Средства за реализацију Програма  (у даљем тексту: 
средства) обезбеђују се у буџету Општине Мало Црниће.

Средства се могу користити за финансирање 
инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче 
конкурентност у производном сектору и сектору услуга 
које могу бити предмет међународне трговине у складу са 
законом и другим прописима.

Право на учествовање у поступку доделе средстава 

Члан 5.

Право на учествовање у поступку доделе средстава 
имају сви инвеститори из Србије и иностранства, мала и 
средња предузећа и предузетници, новооснована предузећа, 
актини паушалци – предузетници који немају обавезу вођења 
пословних књига уколико имају регистровано предузеће  или 
представништво на територији Општине Мало Црниће, који 
имају инвестициона улагања и пројекте којима се подстиче 
конкурентност у секторима за које се у складу са програмом 
локалног економског развоја обезбеђују средства и који се 
пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве 
за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним 
овом одлуком. 

  Уколико се запошљавају нови радници сви инвеститори  
из Србије и иностранства-   мала и средња предузећа, имају 
обавезу да запосле раднике  искључиво са територије 
Општине Мало Црниће, док велика предузећа,  да  када 
испуне квоту  запослења радника са територије Општине 
Мало Црниће,  могу да запосле и  раднике са  територија 
других  јединица локалне самоуправе.   

Изузимање од права на доделу средстава 

Члан 6.

Од права на доделу средстава изузимају се субјекти 
који средства не могу добити из буџета Републике у 
складу са законом и другим прописима, и то привредним 
субјектима који обављају делатност у секторима челика, 
синтетичких влакана и угља, као ни привредним субјектима 
у тешкоћама. Као и остали привредни субјекти који нису 
измирили претходне обавезе према општини Мало Црниће 
и Републици Србији и привредни субјекти против којих се 
води поступци пред судом.

Висина средстава која могу бити додељена 

Члан 7.

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију 
мере Подстицање конкурентности одређује се на основу 
оправданих трошкова улагања и директних и индиректних 
ефеката улагања и на основу процене остављрења 
економских и привредних интереса општине Мало Црниће.

Укупно расположива средства Општине Мало Црниће за 
меру Подстицања конкурентности -  де минимис помоћи 
су 10.000.000,00 динара за 2022.годину.

   Висина средстава која могу бити додељена за 
реализацију мере Подстицање конкурентности – де минимис 
једном привредном субјекту највише до 8.000.000,00 динара 
у току три узастопне фискалне године, с тим што укупна 
висина кумулативне додељене де минимис државне помоћи 
једном привредном субјекту у току три узастопне фискалне 
године не може бити већа од 23.000.000,00  динара.

Средства за меру Подстицање конкурентности се могу 
одобрити путем следећег инструмената:

а) субвенција (беповратна средства), 

Општина Мало Црниће у складу са расположивим 
средствима у буџету за 2022. годину одређује инструмент 
доделе средстава, а у укупном износу од 10.000.000,00 
динара.

IV МЕРА 2.-ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

Члан 8.

Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу 
државне помоћи мале вредности (де минимис државна 
помоћ).

За реализацију ове мере средства се могу одобрити за 
следеће оправдане трошкове: 

1. Подршку развоја сопствених иновација које имају 
могућност директне примене и дефинисане користи 
у ланцу вредности производа,

2. Подршка развоју привредних субјеката кроз доделу 
субвенција за набавку неопходне опреме (Машине, 
алати и остала опрема) неопходне за проширење 
постојећих капацитета или започињање делатности

3.  Обезбеђивање средстава у виду субвенција за 
извођење радова за проширење  или изградњу нових 
пословних објеката у циљу јачања конкурентности 
њихових производа и стварања боље позиције на 
тржишту ( адаптација, реконструкција, изградња)

4. Добијања међународних сертификата, увођење 
стандарда са циљем омогућавања изласка домаћих 
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привредних субјеката на шира тржишта у Србији 
и иностранству, као и побољшање квалитета 
управљања делатношћу.

5. Подршка развоју кооператива, кластера и других 
облика удруживања са циљем заједничког наступа 
на трећим  тржиштима или код доминантног купца

6. Подршка предузетништву кроз субвенсионисање 
камата на краткорочне кредите ММСПП

Члан 9.

Оправдани трошкови

Де минимис државна помоћ не може да се додели за 
подстицање извоза, односно за делатности које директно 
утичу на обим извоза, успостављање и функционисање 
дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода 
(оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних 
са извозним активностима и за давање предости домаћим 
производима у односу на увозне производе. 

Послoвни субјект мора имати регистровано  предузеће 
или представништво на територији Општине Мало Црниће 
или активан паушални порески обвезник активан на 
територији општине Мало Црниће.

Корисник средстава дужан је да за реализацију свог 
предлога за подстицај обезбеди учешће од најмање 25% 
средстава из сопствених средстава или из других извора 
који не садрже државну помоћ, осим за програмску меру 3.1 
- суфинансирања делимичног сопственог развоја и примене 
производне или тржишне иновације.

Општина Мало Црниће за доделу субвенције пословном 
субјекту у виду суфинансирања делимичног сопственог 
развоја и примене производне или тржишне иновације, 
уколико се кроз бизнис план може показати директна 
исплативост иновативног решења води се правилима за 
доделу државне помоћи мале вредности прихватајући 100% 
оправданих трошкова. 

Приликом доделе ове врсте субвенције посебно ће се 
водити рачуна да у оквиру анализе исплативости буду јасно 
доказани (кроз одговарајућу документацију или додатни 
елаборат) сви елементи који указују на оригиналност решења 
у циљу сопственог развоја општине Мало Црниће

Општина Мало Црниће предвиђа да помогне у јачању 
конкурентности, отпочињања делатности  привредним 
субјектима/паушалном обвезнику кроз доделу субвенција за 
набавку неопходне опреме (алати, машине и остала опрема) 
која је неопходна за проширење капацитета или отпочињање 
делатности на територији општине Мало Црниће  у 
укупном износу до 1.000.000,00 динара. Опрема која се 
стиче куповином мора бити нова. У случају преузимања, 
износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ 
била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа. 
Уколико се малим и средњим привредним субјектима 

додељује подршка за  набављање половне опрема за чије 
стицање није била одобрена државна помоћ потребна је 
процена вештака и да опрема није старија дуже од три 
године. Само се једном може конкурисати за исту опрему 
односно иста опрема не може бити предмет пријаве више 
захтева за доделу подстицаја.

Општина Мало Црниће може доделити субвенцију 
пословном субјекту/паушалном обвезнику у виду 
суфинансирања за изведене радове по бруто м2 радова у 
висини од 35% од укупне вредности висине извођачких бруто 
радова по достављеном предмеру, а максимално у апсолутном 
износу од 150еура по м2 у динарској противвредности 
прерачунатом по средњем курсу НБС на дан подношења 
пријаве и предрачуну оверен од стране стручног лица 
или достављене пројектно техничке документације, као и 
достављеног одобрења за извођење радова пре потписивања 
Уговора о додели подстицајних средставапо средњем курсу 
Народне банке Србије на дан подношења пријаве по метру 
квадратном бруто површине у основи објекта пословног 
простор који је намењен за нормално функционисање 
пословног процеса. Ова мера се односи на за привредне 
субјекте који запошљавају до 10 лица или планирају да 
запосле до 10 лица на територији Општине Мало Црниће као 
новоосновани привредни субјекти.

Општина Мало Црниће може доделити добијање 
међународних сертификата, увођење стандарда са циљем 
омогућавања изласка домаћих компанија на шира тржишта 
у Србији и иностранству, као и побољшање квалитета 
управљања делатношћу, уколико се одговарајућим бизнис 
планом и анализом недвосмислено докаже исплативост 
таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата 
за излазак на инострано тржиште, добиајања сертификата, 
као и за побољшање квалитета управљања делатношћу. 
Износ овог суфинансирања је до 40% директних трошкова 
сертификације за велике привредне субјекте,  за средње 50%, 
а за мале 60%. 

V ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Јавни позив 

Члан 10.

Додела средстава спроводи се у складу са Јавним 
позивом и овом одлуком. 

По одлуци Општинског већа, a  на предлог Комсије за 
доделу средстава  обљављује се  Јавни позив, а исти важи до 
утрошка средстава планираних Одлуком о буџету Општине 
Мало Црниће за 2022. годину за ту намену.

Предлог текста јавног позива сачињава Одсек за 
локални економски развој, локалну пореску администрацију 
и инспекцијске послове , а  утврђује га  Комисија за доделу 
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средстава која га  доставља Општинском већу на даљу 
надлежност и доношење одлуке о објављивању истог.

Текст Јавног позива објављује се  на званичној интернет 
страници Општине Мало Црниће и локалном Листу „Реч 
народа“. 

Јавни позив  нарочито садржи: 
1) инструменте доделе које обезбеђује општине, 

оправдане трошкове и услове које корисник треба да испуни;
2) интернет страницу на којој се може извршити увид у 

одредбе ове одлуке и пратећих аката,  којима се дефинишу 
начин, услови и критеријуми за доделу средстава; 

3) адресу на којој се могу добити обавештења у вези са 
учествовањем у поступку доделе средстава и податке о лицу 
за контакт; 

4) адресу на коју се достављају пријаве; 
5) трајање јавног позива - најдуже док се не утроше 

средства; 
6) друге информације од значаја и интереса за 

инвеститоре и кориснике средстава. 
Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у 

оквиру реализације Програма обавезно навести да сви 
заинтересовани субјекти који имају право да учествују 
у поступку доделе средстава по Јавном позиву  меру 
Подстицања конкурентности, а по добијању Решења о 
додели подстицаја, а пре потписа уговора  морају обезбедити 
две потписане бланко соло менице: трасирану (вучену) 
меницу и сопствену (соло) меницу у корист Општине Мало 
Црниће, као даваоца подстицајних средстава са меничним 
овлашћењем за потпуни износ у висини законске затезне 
камате у тренутку попуњавања менице, а у складу са 
законом који утврђује висину стопе законске камате које 
су снабдевене клаузулом “без протеста“ и „по виђењу“, 
на име даваоца подстицајних средстава и евидентиране 
су у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 
оверене од стране лица овлашћеног за заступање примаоца 
подстицајних средстава. 

Општина Мало Црниће може предвидети и друга 
средства обезбеђења која ће бити јасно дефинисана и 
описана у Јавном позиву и уговору о додели подстицаја.

Расписани Јавни позив за меру подстицање 
конкурентности мора назначено да садржи да се средства 
добијају у складу са де минимис државном помоћи. 

Изузетно, одлука о додели средстава за улагања од 
посебног значаја, може бити донета без јавног позива и мора 
се пријавити Комисији за контролу државне помоћи пре 
доделе средстава. 

Пријава за доделу средстава 

Члан 11.

Образац пријаве на јавни позив за доделу средстава у 
складу са овом одлуком (у даљем тексту: Образац пријаве) 

сачињава Одсек за локални економски развој, локалну 
пореску администрацију и инспекцијске послове, а предлаже 
га Комисија за доделу средстава, у складу са условима и 
критеријумима за доделу средстава утврђених овом одлуком, 
а сагласност на текст истог даје Општинско веће.

Пријаву за доделу средстава (у даљем тексту: Пријава) 
чине Образац пријаве и пратећа документација која се уз 
њега подноси. 

Образац пријаве мора да садржи податке којима се 
обезбеђују услови за упоредивост података који су у њој 
садржани са потребама поступка оцене свих пројеката 
и поступка контроле уговорних обавеза које је корисник 
средстава дужан да извршава. 

Образац пријаве објављује се на званичној интернет 
страници општине Мало Црниће, а може се преузети и у 
писарници Општинске управе.

Инвеститор Пријаву подноси  Председнику.
Пријава се подноси на српском језику. 
Пратећа документација која се подноси уз Образац 

пријаве обавезно обухвата: 
1) пројекат - пословни/бизнис план са детаљним описом 

елемената директне инвестиције за чију реализацију се 
конкурише за доделу средстава по јавном огласу, који је 
саставни део Уговора; 

2) извод регистрованих финансијских извештаја 
инвеститора за претходне две године пословања ( ако 
привредни субјекат послује дужи временски рок), претходне 
године ако послује једну годину и уколико је нови привредни 
субјекат не подноси извештаје, а страно правно лице 
подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод 
на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у 
складу са националним законодавством страног предлагача 
инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није 
обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора); 
Паушално опорезиви корисници достављају Потврду 
надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио 
све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, 
које не сме бити издато пре датума објављивања јавног 
позива или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за 
издавање Потврде.

3) извод из Регистра привредних субјеката, који подноси 
инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод 
из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор 
има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране 
надлежног органа, као и оверени превод извода на српски 
језик, 

4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог 
пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, 
а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се 
реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да 
поднесе изјаву по ком основу и у ком облику и износу му 
је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, 
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5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и 
доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре 
који нису пословали у Републици Србији потписана изјава 
да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема 
ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони 
број додељен у складу са прописима којима се уређује 
порески поступак и пореска администрација; 

6) потврду о измирењу пореза на локалном нивоу, 
коју издаје Одељење  локалне пореске администрације 
Општинске управе Општине Мало Црниће.

7) извод из Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног 
ангажовања са запосленима код Корисника средстава у 
тренутку подношења пријаве. 

У поступку подношења захтева поступку предвиђено је 
да орган – Општинска управа може да врши увид, прибавља 
и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке 
прибавити сам. Потребно је обавезно попунити и потписати 
Изјаву о сагласности за прибављање података која се може 
преузети у  надлежној организационој јединици Општинске 
управе Општине Мало Црниће за локални економски развој.
Ако странка у року не поднесе све податке неопходне за 
одлучивање органа, пријав  за доделу подстицаја ће се 
сматрати неуредним. 

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема 
Пријаве од стране писарнице   Општинске управе Општине 
Мало Црниће. 

Утврђивање испуњености формалних услова за 
доделу средстава 

Члан 12.

Одсек за локални економски развој, локалну пореску 
администрацију и инспекцијске послове утврђује 
испуњеност формалних услова за доделу средстава у складу 
са овом одлуком и достављеном Пријавом. 

Одсек за локални економски развој, локалну пореску 
администрацију и инспекцијске послове одбацује 
неблаговремене Пријаве. 

Ако Пријава не испуњава услове из члана 11. ове 
одлуке,  Одсек за локални економски развој, локалну 
пореску администрацију и инспекцијске послове одбацује 
Пријаву као непотпуну и доставља је подносиоцу Пријаве 
уз образложење у року од 30 дана, од дана окончања јавног 
позива. 

Ако Пријава не испуњава услове у складу са чл. 5. и 
9. ове одлуке Одсек за локални економски развој, локалну 
пореску администрацију и инспекцијске послове одбацује 
Пријаву као недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве 
уз образложење у року од 30 дана. 

Приговор на одлуку Одсек за локални економски развој, 
локалну пореску администрацију и инспекцијске послове из 
ст. 2, 3. и 4. овог члана може се поднети Општинском већу у 
року од осам дана, од дана пријема обавештења општинксе 
управе. 

Општинско веће одлучује о приговору из става 5. овог 
члана, и доставља одговор подносиоцу пријаве у року од 15 
дана од дана пријема приговора. 

Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене 
Општинска управа доставља Комисији за доделу средстава, 
у року од 30 дана од дана окончања јавног позива.

 
Анализа поднетог пројекта 

Члан 13.

Одсек за локални економски развој, локалну пореску 
администрацију и инспекцијске послове врши стручну 
анализу пројеката у складу са Програмом и овом одлуком 
на основу достављених Пријава, и доставља их Комисији за 
доделу средстава заједно са Пријавом. 

Стручна анализа обавезно садржи анализу могућег 
износа средстава која се могу доделити. 

Стручна анализа се може поверити стручном експерту 
или консултанту, физичком или правном лицу које има 
адекватне међународне референце у случају комплекснијег 
и сложенијег пројекта.

Одсек за локални економски развој, локалну пореску 
администрацију и инспекцијске послове може  прибавити 
и друге потребне податке од релевантних институција, 
и захтевати додатна објашњења од инвеститора чија је 
Пријава благовремена и задовољава услове у складу са овом 
Одлуком. 

Комисија за доделу средстава 

Члан 14.

Комисију за доделу средстава образује Општинско веће. 
Комисија има председника и четири члана.
Мандат Комисије траје четири године, а иста је 

образована Решењем Општинског већа Општине Мало 
Црниће број 06-54/2021-4 од 07.10.2021. године. 

Чланови Комисије могу имати заменике. 
Председник општине / Заменик председника општине је 

председник Комисије. 
Општинско веће доноси одлуку о додели средстава 

у складу са овом одлуком и расположивим буџетским 
средствима на предлог Комисије. 

Комисија доноси одлуке  већином гласова од укупног 
броја чланова. 

Одлука из става 7. овог члана садржи нарочито податке 
о пројекту и његовим елементима битним за поступак 



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 9/22

57

уговарања доделе средстава, инвеститору односно кориснику 
средстава, о висини додељених средстава, средствима 
обезбеђења за додељена средства и њиховог рока важења, 
односно разлоге због којих средства нису додељена. 

Предлог мера из става 9. овог члана припрема 
организациона јединица Општинске управе надлежна за 
локални економски развој, а на основу извештаја о праћењу 
инвестиционих пројеката. 

Одсек за локални економски развој, локалну 
пореску администрацију и инспекцијске послове пружа 
административно-техничку помоћ и предлаже председнику, 
или овлашћеном члану Комисије, сазивање седнице 
Комисије, припрема материјале за одлучивање и разматрање 
на седницама Комисије, даје потребне информације о статусу 
инвестиционих пројеката, припрема записнике са седница, и 
поступа по одлукама Комисије и Општинког већа. 

Свим учесницима у поступку доделе средстава Одсек за 
локални економски развој, локалну пореску администрацију 
и инспекцијске послове доставља образложену одлуку 
Општинског већа у року од 20 дана од дана окончања јавног 
позива, односно у року од 15 дана од предлога мера из става 
10. овог члана.

Комисија за доделу средстава може да предложи измену 
рокова, смањење износа додељених средстава сразмерно 
смањењу уговорних обавеза, признавање делимичног 
испуњења уговорних обавеза, а по образложеном предлогу 
корисника средстава, укључујући и предлоге за измене и 
допуне или раскид Уговора о додели средстава и доноси 
закључке и препоруке о даљим активностима на отклањању 
евентуалних проблема у спровођењу пројеката. 

VII УГОВОР И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА 

Уговор о додели средстава 

Члан 15.

Средства у складу са овом одлуком додељују се 
Уговором којим се уређују међусобна права и обавезе у вези 
са коначном одлуком о додели средстава који закључују 
Општина Мало Црниће и корисник средстава. 

Инвестициони пројекат / Бизнис план којим се 
Инвеститор пријављује за доделу средстава по овој одлуци, 
чини саставни део Уговора. 

Општина може да раскине Уговор у свакој фази 
извршења ако утврди да корисник средстава не испуњава 
услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор донела 
одлуку о раскиду. 

Када постоје оправдани разлози да ће негативне 
последице неизвршења уговорених обавеза од стране 
корисника средстава наступити пре седнице Општинског 
већа, на предлог Одсек за локални економски развој, 

локалну пореску администрацију и инспекцијске послове 
и Комисије за надзор може да раскине уговор, а надлежно 
одељење Општинске управа за финасије да наплати средства 
обезбеђења о чему се Општинско веће обавештава на првој 
наредној седници. 

Члан 16.

Уговор о додели средстава за улагања  за Меру 2- 
Подстицање конкурентности – де минимис помоћи

 
Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи: предмет, 

рок за реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ 
додељених средстава, динамику исплате додељених 
средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења 
у корист Општине Мало Црниће, профакуре /понуде за 
реализацију инвестиционог пројекта и друга питања од 
значаја за реализацију тог уговора.  

Саставни део Уговора о додели подстицаја је и 
инвестициони пројекат/бизнис план који је предмет доделе 
подстицаја.

Уговором се може уговорити, у складу са одлуком 
Општинског већа, да се додела средстава врши трансфером 
средстава за измирења обавеза улагача домаћем физичком 
или правном лицу.  

Исплата додељених средстава 

Члан 17.

Исплата додељених средстава врши се једнократно у 
складу са Уговором. 

Уз захтев за исплату средстава доставља се и 
документација којом се доказује извршење обавезе за чије 
се испуњење тражи исплата средстава или чије је испуњење 
услов за трансфер средстава.

Средства обезбеђења 

Члан 18.

Корисници подстицаја за Меру 2. Подстицање 
конкурентности  дужни су да доставе Општини Мало 
Црниће, као даваоцу подстицајних средстава, најкасније 
у року од 45 дана од дана доношења одлуке о додели 
подстицаја, а пре закључења уговора, две потписане бланко 
менице: трасирану (вучену) меницу и сопствену (соло) 
меницу у корист Општине Мало Црниће, као даваоца 
подстицајних средстава са меничним овлашћењем за 
потпуни износ у висини законске затезне камате у тренутку 
попуњавања менице, а у складу са законом који утврђује 
висину стопе законске камате које су снабдевене клаузулом 
“без протеста“ и „по виђењу“, на име даваоца подстицајних 
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средстава и евидентиране су у регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије, оверене од стране лица овлашћеног 
за заступање примаоца подстицајних средстава .

Уколико је предмет подстицаја 1) Подршка стварању  
сопствених производних иновација које имају могућност 
директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности 
производа време трајања средстава обезбеђења је 3 године за 
мале и средње привредне субјекте и 5 година за велике

Уколико је предмет подстицаја 2) Подршка развоју 
привредних субјеката кроз доделу субвенција за набавку 
неопходне опреме време трајања средстава обезбеђења је 2 
године. 

Уколико је предмет подстицаја 3) О б е з б е ђ и в а њ е 
средстава у виду субвенција за извођење радова за 
проширење  или изградњу нових пословних објеката време 
трајања средтсва обезбеђења је  максимално 2 године колико 
могу да трају радови.

Уколико је премет подстицаја 4) Добијања међународних 
сертификата, увођење стандарда са циљем омогућавања 
изласка домаћих привредних субјеката на шира тржишта 
у Србији и иностранству, као и побољшање квалитета 
управљања делатношћу време трајања средстава обезбеђења 
је време трајања сертификата, максимално 3 године.

Уколико је предмет подстицаја 6) Подршка 
предузетништву кроз субвенсионисање камата на 
краткорочне кредите ММСПП, време трајања средстава 
обезбеђења је време трајања одобреног краткорочног 
кредита.

Исплаћена средства морају бити обезбеђена средствима 
обезбеђења у складу са Уговором. 

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана 
исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног 
износа исплаћених средстава. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза, или 
делимичног испуњења уговорних обавеза, Одељење за буџет 
и финансије Општинске управе Општине Мало Црниће,  
може по основу бланко меница,  да наплати средства до 
висине износа исплаћених средстава и прописане законске 
затезне камате.

 
VII ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШАВАЊУ УГОВОРНИХ 

ОБАВЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

Комисија за надзор 

Члан 19.

Комисију за надзор образује Општинско веће. 
Комисија има председника и четири члана.
Мандат Комисије траје четири године, а иста је 

образована Решењем Општинског већа Општине Мало 
Црниће, број 06-54/2021-5 од 07.10.2021. године. 

Чланови Комисије могу имати заменике. 

Комисија доноси одлуке  већином гласова од укупног 
броја чланова. 

Комисија за надзор ће вршити контролу свих извештаја 
добијених од Корисника средстава и периодично пратити 
реализацију одобрених пројеката и испуњење обавезе од 
стране корисника средстава, а на основу извештаја добијених 
од корисника средстава, као и других информација и података 
које прикупи у поступку контроле извршења уговорних 
обавеза и праћења. 

Председник или члан Комисије за надзор не може бити 
истовремено и председник или члан Комисије за доделу 
средстава, чиме се спречава потенцијални сукоб интереса.  

Извештаји које подноси корисник средстава 

Члан 20.

Корисник средстава дужан је да Комисији за надзор 
и Одсеку за локални економски развој, локалну пореску 
администрацију и инспекцијске послове достави: 

- извештај о пословању на крају сваке године, укључујући 
и период из члана 11. ове одлуке који садржи посебан налаз 
о степену испуњења обавеза из Уговора и Пријаве; 

Обавезе даваоца де минимис помоћи 

Члан 21.

Давалац de minimis помоћи: 
1) пре доделе нове de minimis помоћи, прибавља од 

корисника de minimis помоћи писану изјаву да ли му је 
већ додељена de minimis помоћ у текућој и у претходне 
две фискалне године у складу са овом уредбом или другим 
прописом који уређује доделу de minimis помоћи, или било 
која друга државна помоћ, уз навођење износа, даваоца 
државне или de minimis помоћи и намене, односно врсте 
државне помоћи;

 2) пре доделе нове de minimis помоћи врши кумулацију 
и утврђује испуњеност правила и услова за доделу de mini-
mis помоћи из ове уредбе; 

3) у писаној форми, обавештава корисника о томе 
да му додељује de minimis помоћ, као и о износу помоћи 
израженом у облику бруто новчане противвредности помоћи 
коју му додељује; 

4) у року од 15 дана од дана доделе, Комисији за контролу 
државне помоћи доставља податке о додељеној de minimis 
помоћи за потребе вођења регистра de minimis помоћи; 

5) води евиденцију о додељеној de minimis помоћи по 
појединачним корисницима de minimis помоћи; 

6) чува податке и документа о додељеној de minimis 
помоћи десет година од дана њене доделе; 

7) на писани захтев Комисије за контролу државне 
помоћи доставља све податке и документа; 
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8) доставља Комисији за контролу државне помоћи 
податке о додељеној de minimis помоћи за потребе израде 
годишњег извештаја о додељеној државној помоћи. 

Давалац државне помоћи је дужан да врши контролу 
трошења јавних средстава и коришћења тих средстава за 
доделу de minimis помоћи и у обавези је да врши надзор да ли 
корисник de minimis помоћи троши средства у предвиђеном 
износу и за намену за коју су му та средства додељена, као 
и то да ли је корисник de minimis помоћи испунио своју 
обавезу због које су му средства и додељена и која је била 
предвиђена као услов за доделу те помоћи.

Контрола над реализацијом пројеката 

Члан 22.

Комисија за надзор прати динамику реализације пројекта 
и испуњавање уговорних обавеза корисника средстава и о 
томе сачињава извештај. 

Извештај из става 1. овог члана садржи податке и 
информације о свим елементима пројекта, а обавезно 
садржи: 

1) резиме извештаја ревизора, односно проценитеља, 
са посебним освртом на податке релевантне за праћење 
извршења уговорних обавеза корисника; 

2) информације о висини улагања корисника средстава 
у односу на елементе улагања наведене у Пријави на основу 
које је донета одлука о додели средстава; 

3) информације о кретању броја нових радних места 
отворених код корисника средстава и висине исплаћених 
зарада; 

4) преглед блокада по текућим рачунима корисника 
средстава, ако их је било; 

5) упозорење о одступањима у извршењу уговорних 
обавеза од стране корисника средстава и критичним 
роковима за извршење активности додатне контроле; 

6) информације о проблемима са којима се инвеститор, 
односно корисник средстава сусреће при реализацији 
инвестиционог пројекта, а на основу извештаја које доставља 
корисник средстава;

7) друге информације од значаја за реализацију 
предметног пројекта и програма локалног економског развоја 
који могу бити угрожени поступањем корисника средстава. 

Члан 23.

Овлашћује се Општинско веће Општине Мало Црниће 
да пропише ближе услове реализације Програма локалног 
економског развоја Општине Мало Црниће за 2022-2024.
годину, услове и начин домаћих и страних улагања у 
Општину Мало Црниће и критеријуме за доделу средстава 
из буџета Општине Мало Црниће.

Обавезује се Одељење за буџет и финансије  Општинске 
управе Општине Мало Црниће да води евиденцију улагања 
од локалног значаја и потрошњу средстава и извештава о 
додељеној помоћи Комисију за контролу државне помоћи 
Републике Србије, а у складу са Уредбом о додели државне 
помоћи, Законом о улагањима и Програмом локалног 
економског развоја Општине Мало Црниће за 2022-2024.
годину. 

Ступање на снагу 

Члан 24.

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.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Општине Мало 
Црниће”. 

У Малом Црнићу, 28.11.2022. године                         
 I/01 Број: 020-122/2022

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.
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10
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана 51. Статута општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022) 

Скупштина општине Мало Црниће, на седници одржаној 
дана, 28.11.2022.. године, доноси

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о висини накнаде за рад одборника 

Скупштине општине Мало Црниће, чланова 
Општинског већа општине Мало Црниће, сталних и 
повремених радних тела и комисија Општине Мало 

Црниће
 

Члан 1.

У члану 3. Одлуке о висини накнаде за рад одборника 
Скупштине општине Мало Црниће, чланова Општинског 
већа општине Мало Црниће, сталних и повремених радних 
тела и комисија Општине Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 1/2019), цифра „4.000,00“ 
замењује се цифром „6.000,00“.

Члан 2.

У члану 7.  Одлуке о висини накнаде за рад одборника 
Скупштине општине Мало Црниће, чланова Општинског 
већа општине Мало Црниће, сталних и повремених радних 
тела и комисија Општине Мало Црниће, цифра „4.000,00“ 
замењује се цифром „6.000,00“.

Члан 3.

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. 

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

I/01 Број: 020-124/2022
У Малом Црнићу, 28.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.

11
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 
129/2007, 83/2014 - др Закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 
и 111/2021 – др.закон), члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016 и 
88/2019), члана 58. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа-Мало Црниће'' из Малог 
Црнића са Законом о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', број 15/2016) објављене у ''Службеном 
гласнику општине Мало Црниће'', број 15/2016 и члана 52. 
став 1. тачка 22. Статута општине Мало Црниће (''Службени 
гласник општине Мало Црниће'', број 3/2019 и 2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
28.11.2022. године, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку функције вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа-Мало Црниће''

I

 Мирославу Живојиновићу, дипломираном економисти 
из Маљуревца, престаје функција вршиоца директора 
Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа-Мало Црниће'' дана 
28.11.2022. године, због истека периода на који је именован. 

II

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.

Ово решење објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Мало Црниће''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о престанку 

функције директора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа-
Мало Црниће'', садржан је у одредбама члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др Закон, 101/2016 - 
др.закон, 47/2018 и и 111/2021 – др.закон) и члана 52. став 1. 
тачка 22. Статута општине Мало Црниће (''Службени гласник 
општине Мало Црниће'', број 3/2019 и 2/2022), којима је 
утврђено да Скупштина општине именује и разрешава 
надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је 
оснивач, даје сагласност на статут јавних предузећа и врши 
друга права оснивача у  складу са законом и оснивачким 
актом.
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Мирослава Живојиновића, дипл.економисту из 
Маљуревца, Скупштина општине Мало Црниће именовала 
је за вршиоца дужности директора ЈКП ''Чистоћа-Мало 
Црниће'' на седници одржаној 26.11.2021. године, на 
период до једне године, односно до именовања директора 
ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', решењем број: 020-175/2021 
(''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 17/2021).

Имајући у виду одредбе члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 
15/16 и 88/2019) којим је утврђено да мандат  директора 
престаје истеком периода на који је именован, а да Мирославу 
Живојиновићу истиче мандат вршиоца директора ЈКП 
''Чистоћа-Мало Црниће'' Мало Црниће,  донето је решење 
као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Ово решење је коначно 
и против овог решења може се покренути управни спор 
тужбом пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. 

I/01 Број: 020-125/2022
У Малом Црнићу, 28.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.

12
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 
– др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/2016 и 88/2019)  и члана 52. 
став 1. тачка 22.  Статута општине Мало Црниће (''Службени 
гласник општине Мало Црниће'', број 3/2019 и 2/2022), 

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
28.11.2022. године, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног комуналног предузећа

''Чистоћа-Мало Црниће'' Мало Црниће

I

 ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав Живојиновић, дипл.економиста 
из Маљуревца, за директора Јавног комуналног предузећа 
''Чистоћа-Мало Црниће'' Мало Црниће са 28.11.2022. године, 
на мандатни период од четири године.

II

 Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именовању 
у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

III

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.

 Решење са образложењем објавити у ''Службеном 
гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине 
Мало Црниће'' и на званичној интернет страници општине 
Мало Црниће.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења садржан је 
у одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 
- др.закон, 101/2016 - др.закон и 111/2021 – др.закон), члана 
24. став 3. и члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број15/2016)  и члана 52. став 1. 
тачка 22.  Статута општине Мало Црниће (''Службени гласник 
општине Мало Црниће'', број 3/2019 и 2/2022), којима је 
прописано да Скупштина општине именује и разрешава 
надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је оснивач, 
даје сагласност на статут јавних предузећа и врши друга права 
оснивача у  складу са законом и оснивачким актом.

Скупштина општине Мало Црниће, на седници одржаној 
26.11.2021. године донела је Одлуку о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора Јавнoг комуналног предузећа 
''Чистоћа-Мало Црниће'' I/01 број: 020-169/2021. Оглас о 
јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа ''Чистоћа-Мало Црниће'' је објављен у ''Службеном 
гласнику РС'' број 88/2022 дана 05.08.2021. године, дневном 
листу ''Информер'' и на интернет страници Општине Мало 
Црниће,  www.opstinamalocrnice.rs 

Јавним конкурсом утврђени су услови за избор 
директора и докази који се достављају уз пријаву, као и да 
ће се стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата 
оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су 
приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима 
који испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на 
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други одговарајући начин сходно потребама рада јавног 
комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује 
правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа  (''Службени гласник 
РС'', број 65/16) и Одлуком о спровођењу јавног конкурса 
за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа-
Мало Црниће'' Мало Црниће (''Службени гласник општине 
Мало Црниће'', број 17/2021).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа-
Мало Црниће'' достављена је једна пријава. Пријава је 
достављена од стране кандидата, Мирослава Живојиновића 
из Маљуревца. Након отварања пријаве на јавни конкурс 
22.09.2022. године, Комисија за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Мало Црниће (у даљем 
тексту: Комисија), утврдила је да је пристигла пријава 
благовремена, потпуна и разумљива и да је кандидат уз 
пријаву поднео и Програм развоја Предузећа за мандатни 
период. 

На основу увидa у доказе о испуњености прописаних 
услова за именовање директора приложених уз пријаву 
кандидата, Комисија је на седници одржаној 22.09.2022. 
године саставила Списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак за именовање директора ЈКП ''Чистоћа-
Мало Црниће'', на коме је кандидат Мирослав Живојиновић. 
Комисија је спровела изборни поступак, оцењивањем 
стручне оспособљености, вештина и знања кандидата према 
мерилима прописаним Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа (''Службени гласник РС'', број 
65/2016).  У изборном поступку, дана 03.10.2022. године, 
Комисија је извршила проверу и оцењивање стручне 
оспособљености кандидата, увидом у податке и усменом 
провером. На основу спроведеног поступка и извршеног 
бодовања Комисија је утврдила да је просечна оцена 
кандидата 2,72.

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 03.10.2022. године, саставила Ранг листу 
кандидата за именовање директора ЈКП ''Чистоћа-Мало 
Црниће''. На Ранг листи налази се један кандидат, Мирослав 
Живојиновић, дипл.економиста, из Маљуревца. 

Записник о изборном поступку и Ранг листу, Комисија је 
доставила надлежној организационој јединици Општинске 
управе – Одсеку за локални економски развој, локалну 
пореску администрацију и инспекцијске послове сходно 
члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Одсек за локални економски развој, локалну пореску 
администрацију и инспекцијске послове је припремио 
акт о именовању кандидата са ранг листе и доставио га на 
усвајање Скупштини општине Мало Црниће. 

На основу достављене Ранг листе кандидата и 
Записника о изборном поступку утврђен је предлог решења 

да се за директора ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'' именује 
Мирослав Живојиновић, дипл.економиста из Маљуревца, 
који испуњава законске услове за именовање директора и 
који је по оцени Комисије стручно оспособљен за практичну 
примену знања и вештина у обављању послова директора 
Јавног предузећа, познаје област за чије је обављање 
основано Јавно предузеће, поседује организационе 
способности и вештину руковођења, вештину комуникације 
у међуљудским односима и управљања материјалним, 
финансијским, кадровским и другим ресурсима од значаја за 
рад у јавном предузећу. 

Мирослав Живојиновић рођен је 30.07.1961. године у 
Малом Црнићу. По занимању је дипломирани економиста. 
Дипломирао је на Megatrend Универзитету 2007. године. 
Укупан радни стаж именованог је 38 годинa. У изборном 
поступку утврђено је да именовани има радно искуство 
које је захтевано јавним конкурсом: стручно оспособљеност 
кандидата стечена укупним радним искуством на пословима 
за које се захтевало високо образовање – 13 година, стручна 
оспособљеност кандидата стечена радним искуством на 
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа 
– 9 година и стручна оспособљеност кандидата стечена 
радним искуством које кандидата има у организовању и 
вођењу послова – 13 година. Од  2013. године постављен 
је за в.д. директора ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', касније је 
изабран за директора ЈКП, а и сада се налази на дужности 
в.д. директора овог Предузећа. Обављао је многобројне 
функције у друштвено-политичкој области.

Имајући у виду напред наведено, а сагласно члану 41. 
став 3. Закона о јавним предузећима, Скупштина општине 
Мало Црниће донела је решење као у диспозитиву.

Решење о именовању директора коначно је сагласно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно 
и против овог решења може се покренути управни спор 
тужбом пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. 

I/01 Број: 020-126/2022
У Малом Црнићу, 28.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
Горанка Стевић, с.р.
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13
На основу члана 121. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број  
88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
члана 3. Правилника о општинском савету родитеља  
(''Службени гласник РС'', број 72/2018) 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 
28.11.2022. године, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА 
РОДИТЕЉА  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Општински савет родитеља општине 
Мало Црниће за следеће установе:
 - ОШ  „Моша Пијаде“ Мало Црниће 
 - ОШ „Милисав Николић“ Божевац 
 - ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
 - ОШ „Ђура Јакшић“  Топоница 
 - Предшколску установу „14 октобар“ Мало Црниће.

II

Општински савет родитеља именује се у следећем 
саставу: 

1. Данијела Недић из Малог Црнића,  члан
 Кристина Златковић из Салаковца, заменик члана
 као представници ОШ ''Моша Пијаде'' Мало Црниће

     
2. Марија Костић из Божевца, члан
 Јелена Богић из Црљенца, заменик члана
 као представници ОШ ''Милисав Николић'' Божевац

 
3. Сања Стојићевић из Смољинца, члан
 Сандра Јовановић из Шапина, заменик члана
 као представници ОШ ''Дража Марковић Рођа'' 

Смољинац

4. Марко Радосављевић из Великог Села, члан
 Сања Арсић из Топонице, заменик члана
 као представници ОШ ''Ђура Јакшић'' Топоница

5. Драгана Васић из Топонице, члан
 Станислава Ђорђевић из Великог Црнића, заменик 
 као представници Предшколске установе ''14 октобар'' 

Мало Црниће.

III

Чланови и заменици чланова Општинског савета 
родитеља именују се за школску 2022/2023. годину.

               
IV

Општински савет родитеља:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере 

за остваривање права детета, унапређивање образовања, 
васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;

2) учествује у утврђивању општинских планова и 
програма који су од значаја за остваривање образовања, 
васпитања и безбедности деце;

3) прати и разматра могућности за унапређивање 
једнаког приступа, доступности и могућности образовања и 
васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и 
осетљивих група на територији општине;

4) пружа подршку савету родитеља свих установа 
на територији општине у вези са питањима из њихове 
надлежности;

5) заступа интересе деце и ученика општине у 
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог 
образовања, васпитања, безбедности и добробити на 
територији општине;

6) сарађује са организацијама које делују у области 
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне 
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и 
људских права;

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и 
васпитањем на територији општине.

V

Општински савет родитеља сачињава полугодишњи 
извештај о свом раду и доставља га установама за које је 
тај Општински савет родитеља именован и Скупштини 
општине Мало Црниће.

VI

Администативно-техничке послове за Општински савет 
родитеља ће обављати Одсек за општу управу, друштвену 
делатности и обједињену процедуру Општинске управе 
општине Мало Црниће.

VII

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.
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Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине 
Мало Црниће''.

I/01 Број: 020-127/2022
У Малом Црнићу, 28.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИЦA
 Горанка Стевић, с.р.

14
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени 

гласник РС“, број 10/2016), члана 31. Правилника 
о одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 1/2017 и 11/2019), 
члана 4. став 3.  Јавног обавештења и јавног позива 
за финансирање/суфинансирање годишњих програма/
пројеката у области спорта на територији општине 
Мало Црниће за 2022. годину (трећи позив) број: 06-
66/2022-1 од 14.10.2022. године, члана 2. Одлуке о 

Општинском већу општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 4/2019) и 
Извештаја и предлога Стручне комисије за оцену 
програма и пројеката којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини Мало 
Црниће, број 06-72/2022 од 28.10.2022. године,

Општинско веће општине Мало Црниће на седници 
одржаној 17.11. 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА 

ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У 
МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2022. ГОДИНИ 

(трећи позив)

Члан 1.

ОДОБРАВА СЕ годишњи програм спортских 
организација којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта и којима се реализује 
функционисање организације такмичарског спорта 
за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на 
територији општине Мало Црниће и захтев Општинског 
фудбалског савеза Мало Црниће за финансирање 
трошкова клубова који су се пласирали у виши ранг, и 
одобравају се новчана средства буџета општине Мало 
Црниће за финансирање и суфинансирање одобрених 
програма, са позиције 103 – Одлуке о буџету општине 
Мало Црниће за 2022. годину ,  и то:

 

Ред. 
Бр. Подносилац програма Програми и пројекти Предлог 

средстава

1 ФК „СЛОГА 1945“ ВЕЛИКО СЕЛО
(по захтеву ОФС) Такмичарски спорт 100.000,00

2 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ
(по захтеву ОФС) Такмичарски спорт 75.000,00

3 СПОРТСКО ДРУШТВО ‘’СТИГ’’ ЦРЉЕНАЦ Такмичарски спорт 125.000,00

4 ФУДБАЛСКИ КЛУБ ‘’НАПРЕДАК 1936’’ ВЕЛИКО 
ЦРНИЋЕ

Такмичарски спорт 225.000,00

УКУПНО: 525.000,00
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Члан 2.

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са 
законом, председник општине Мало Црниће закључује 
Уговор о реализовању програма. 

Подносилац програма је дужан да се одазове 
позиву за закључење уговора у року од 8 дана од 
дана пријема позива, а у супротном, сматраће се да је 
одустао од предлога програма. 

Носилац одобреног програма је дужан да одобрена 
средства троши само за намене наведене у члану 1. 
диспозитива овог решења. 

Носилац одобреног програма обавезан је да 
Општинском већу на његов захтев, као и најмање 
два пута годишње достави извештај о реализацији 
програма, са комплетном документацијом о 
остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, 
оверену печатом, као и фотокопије фактура и извода из 
банке о стању и променама средстава на рачуну. 

Периодични извештај се подноси у року од 15 дана 
по истеку полугодишта у току реализације програма, 
на апликационом Обрасцу 9.

Завршни кончани извештај о реализацији програма 
подноси се у року од 15 дана од дана реализације 
програма, односно године, на апликационом Обрасцу 
7. 

Носилац програма је обавезан да по подношењу 
завршног извештаја изврши повраћај неутрошених 
средстава на крају годину на рачун буџета Општине. 

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Мало Црниће  донело 
је Правилник о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 1/2017 и 
11/2019).

Општинско веће општине Мало Црниће расписало 
је Јавно обавештење и јавни позив за финансирање/
суфинансирање годишњих програма/пројеката у 
области спорта на територији општине Мало Црниће 
за 2022. годину број: 06-66/2021-1 од 14.10.2022. 
године. Наведено Јавно обавештење и јавни позив 
је објављен на интернет страници општине Мало 
Црниће, на огласној табли Општинске управе општине 
Мало Црниће и извршено је непосредно обавештавање 
потенцијалних учесника од стране ОФС Мало Црниће. 

Председник општине Мало Црниће донео је 
Решење о образовању Стручне комисије за оцену 
програма и пројеката којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у општини Мало 

Црниће број 06-10/2021-03 од 09. 03. 2022. године и 
измене решења број: број: 119-8/2022 од 09. 06. 2022. 
године и број: 119-8/2022 од 13.10.2022. године. 

Стручна комисија за оцену програма и пројеката 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Мало Црниће спровела је 
поступак по Јавном обавештењу и јавном позиву за 
финансирање/суфинансирање годишњих програма/
пројеката у области спорта на територији општине 
Мало Црниће за 2022. годину (трећи позив) и на 
основу утврђеног предлога за одобравање програма 
и одобравање висине средстава сачинила је Извештај 
и предлог Решења о одобравању годишњих програма 
којима се реализује функционисање организације 
такмичарског спорта за редовно такмичење на 
територији општине Мало Црниће и одређивању 
висине финансијских средстава у 2022. години број 
06-72/2022 од 28.10.2022. године и исте доставила 
Општинском већу на одлучивање.

Општинско веће општине Мало Црниће на основу 
спроведеног поступка и у складу са расположивим 
средствима опредељеним за ову намену у буџету 
општине Мало Црниће у 2022. години, на овој седници  
одлучило је као у диспозитиву овог решења. 

Ово Решење Општинског већа је коначно, исто 
доставиће се подносиоцима програма, а објавиће се 
на огласној табли Општинске управе општине Мало 
Црниће, сајту општине Мало Црниће и у „Службеном 
гласнику општине Мало Црниће“. 

Број: 06-73/2022-8
У Малом Црнићу, 17.11.2022.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

                         
ПРЕДСЕДНИК,

Малиша Антонијевић,с.р.
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Општинска управа МАЛО ЦРНИЋЕ
Комисија за утврђивање цена  за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-149/2022
Датум: 21.10.2022. године
  
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ 
(у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине  МАЛО ЦРНИЋЕ за 2022. годину за давање у закуп донела 
је :

 
ЗАКЉУЧАК

 
Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине  

МАЛО ЦРНИЋЕ у другом кругу за укупно 338 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији  општине МАЛО ЦРНИЋЕ за 2022. 
годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то:

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД

ЊИВА 1 56,14 6.585,98

ЊИВА 2 51,09 5.993,34

ЊИВА 3 45,47 5.334,53

ЊИВА 4 40,42 4.741,88

ЊИВА 5 35,37 4.149,23

ЊИВА 6 28,63 3.358,80

ЊИВА 7 23,58 2.766,15

ЊИВА 8 17,40 2.041,88

ВОЋЊАК 2 51,09 5.993,34

ВОЋЊАК 3 45,47 5.334,53

ВОЋЊАК 4 40,42 4.741,88

ВИНОГРАД 3 45,47 5.334,53

ВИНОГРАД 4 40,42 4.741,88

ЛИВАДА 1 28,07 3.293,34

ЛИВАДА 2 25,54 2.997,02

ЛИВАДА 3 22,74 2.667,61

ЛИВАДА 4 20,21 2.371,29

ЛИВАДА 5 17,68 2.074,97

ЛИВАДА 6 14,31 1.679,40
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ПАШЊАК 1 11,22 1.316,91

ПАШЊАК 2 10,21 1.198,66

ПАШЊАК 3 9,09 1.067,04

ПАШЊАК 4 8,08 948,09

ПАШЊАК 5 7,07 829,84

ПАШЊАК 6 5,72 671,47

ПАШЊАК 7 4,71 553,23

ПАШЊАК 8 3,48 408,23

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државноj својини на 
територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ је на основу 
табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно 
надметање које је предмет Одлуке о расписивању 
јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 
земљиштау државној својини на територији општине 
МАЛО ЦРНИЋЕ у другом кругу, односно за укупно 338 
јавних надметања обухваћених Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ  
за 2022. годину.

 
О б р а з л о ж е њ е

   
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ, образована 
Решењем Општинске управе број 320-112/2017 од 
08.05.2017. године, имала је задатак да утврди почетну 
цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским 
општинама на територији  општине МАЛО ЦРНИЋЕ, 
које је обухваћено Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ за 2022. годину. 
Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном 
земљишту прописано је да је просечно постигнута 
цена на последњем одржаном јавном надметању 
за пољопривредно земљиште у државној својини 
које је дато у закуп на територији јединице локалне 
самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе 
није било јавног надметања у претходној години, 
просечна постигнута цена пољопривредног земљишта 
у државној својини свих граничних јединица локалне 
самоуправе.

При утврђивању почетних цена за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
имајући у виду наведену законску одредбу, како је 
Општина МАЛО ЦРНИЋЕ имала јавно надметање за 

претходну агроекономску годину, просечна постигнута 
цена на основу тога износи 93  ,57 евра по хектару, 
односно 10.976,65 динара по хектару.     

Одредбом члана 64.став 6. Закона о 
пољопривредном земљишту прописано је да почетна 
цена закупа земљишта у првом кругу не може бити 
нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по 
хектару, односно у другом кругу не може бити нижа 
од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару.

Комисија је у складу са наведеном законском 
одредбом, утврдила почетну цену у другом кругу 
у износу од 60% од проcечно постигнуте цене која 
износи 10.976,65 динара по хектару, на основу које су 
обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, 
односно за сва јавна надметања  у другом кругу која 
су планирана за давање у закуп Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине    МАЛО ЦРНИЋЕ 
за 2022. годину.

Имајући у виду све напред наведено, одређене су 
почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву 
овог закључка.

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
дипл.инж. Борис Павловић, с.р.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 

65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе  о условима, начину и поступку за давање 
пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 
99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој 
својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег 
програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени 
лист општине МАЛО ЦРНИЋЕ» број 2/10), Председник општине  МАЛО ЦРНИЋЕ је дана ______________ 
године, донео 

 
ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

и расписује 
 

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
 

I

- Предмет јавног надметања - 
 
1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини МАЛО ЦРНИЋЕ у следећим 
катастарским општинама:    

КО Број јединице 
јавног надметања

Површина
(ха)

Почетна цена 
(дин/ха)

Депозит 
(дин) 50%

Период
закупа

Основ располагања/
Степен заштите

Мало 
Градиште 1 0,1034 1.934,53 100,02 15

Мало 
Градиште 2 0,2363 1.876,60 221,72 15

Мало 
Градиште 3 0,0840 2.371,31 99,59 15

Мало 
Градиште 4 0,2888 4.570,12 659,93 15

Мало 
Градиште 5 0,3205 4.741,87 759,89 15

Мало 
Градиште 6 0,0696 1.067,10 37,13 15

Мало 
Градиште 7 0,0691 1.833,57 63,35 15

Мало 
Градиште 8 0,0174 948,28 8,25 15

Мало 
Градиште 9 0,3975 3.028,78 601,97 15

Мало 
Градиште 10 0,1448 1.875,83 135,81 15

Мало 
Градиште 11 0,2140 4.741,87 507,38 15
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Мало 
Градиште 12 0,0753 4.149,27 156,22 15

Мало 
Градиште 13 0,0469 2.371,22 55,61 15

Мало 
Градиште 14 0,0905 2.074,92 93,89 15

Мало 
Градиште 15 0,0208 5.334,62 55,48 15

Мало 
Градиште 16 0,0095 5.334,74 25,34 15

Мало 
Градиште 17 0,0660 4.149,24 136,92 15

Мало 
Градиште 18 0,0821 4.741,90 194,65 15

Мало 
Градиште 19 0,1739 5.334,50 463,84 15

Мало 
Градиште 20 0,1158 5.334,54 308,87 15

Мало 
Градиште 21 0,0630 4.149,21 130,70 15

Мало 
Градиште 22 0,1524 2.075,00 158,11 15

Мало 
Градиште 23 0,6425 4.149,23 1.332,94 15

Мало 
Градиште 24 0,2419 3.358,78 406,25 15

Мало 
Градиште 25 0,4959 4.149,22 1.028,80 15

Врбница 26 1,1481 5.510,92 3.163,55 15

Врбница 27 0,8928 2.560,92 1.143,20 15

Врбница 28 0,5027 1.198,67 301,28 15

Врбница 29 0,0174 1.198,85 10,43 15

Врбница 30 0,2481 4.741,88 588,23 15

Врбница 31 0,3530 5.334,53 941,54 15

Врбница 32 0,1204 5.334,55 321,14 15

Врбница 33 0,4344 5.334,53 1.158,66 15

Кобиље 34 1,1617 4.195,91 2.437,19 15

Кобиље 35 0,0687 671,47 23,06 15

Кобиље 36 0,9449 4.149,23 1.960,30 15

Кобиље 37 0,8638 4.171,44 1.801,64 15

Кобиље 38 0,5359 4.741,87 1.270,59 15

Кобиље 39 0,0334 948,20 15,83 15

Кобиље 40 0,3837 4.064,03 779,68 15

Кобиље 41 0,5682 4.576,87 1.300,29 15

Кобиље 42 0,1056 1.067,05 56,34 15

Кобиље 43 0,0259 4.741,70 61,41 15
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Кобиље 44 0,0401 671,57 13,46 15

Кобиље 45 0,0241 829,88 10,00 15

Кобиље 46 0,0467 3.358,89 78,43 15

Црљенац 47 0,5019 5.993,35 1.504,03 15

Црљенац 48 1,2450 4.231,87 2.634,34 15

Црљенац 49 0,6562 5.175,85 1.698,19 15

Црљенац 50 0,0155 4.741,94 36,75 15

Црљенац 51 0,1821 4.149,20 377,79 15

Црљенац 52 0,4513 5.334,52 1.203,74 15

Црљенац 53 0,1002 5.993,31 300,27 15

Црљенац 54 0,1745 4.741,89 413,73 15

Црљенац 55 0,2416 5.671,85 685,16 15

Црљенац 56 0,0581 4.741,82 137,75 15

Црљенац 57 0,2413 5.993,33 723,10 15

Црљенац 58 0,0429 5.334,50 114,43 15

Црљенац 59 0,0589 5.993,38 176,50 15

Црљенац 60 0,0855 5.993,33 256,22 15

Црљенац 61 0,0830 1.066,99 44,28 15

Црљенац 62 0,1764 5.334,52 470,51 15

Црљенац 63 0,3816 4.786,92 913,34 15

Црљенац 64 0,4330 4.741,87 1.026,62 15

Црљенац 65 0,1350 5.334,52 360,08 15

Црљенац 66 0,0631 1.198,73 37,82 15

Црљенац 67 0,0150 2.667,33 20,01 15

Црљенац 68 0,1262 3.730,82 235,42 15

Црљенац 69 0,1596 4.704,76 375,44 15

Црљенац 70 0,1034 948,07 49,02 15

Аљудово 71 1,2196 4.149,23 2.530,20 15

Аљудово 72 0,4031 3.358,79 676,97 15

Аљудово 73 0,7477 3.139,44 1.173,68 15

Аљудово 74 0,5800 4.149,22 1.203,28 15

Аљудово 75 0,0765 3.709,15 141,87 15

Аљудово 76 0,0626 4.149,20 129,87 15

Аљудово 77 0,0602 671,43 20,21 15

Батуша 78 0,3844 4.741,88 911,39 15

Батуша 79 0,3628 1.489,42 270,18 15

Батуша 80 0,0051 1.066,67 2,72 15

Батуша 81 0,0029 1.065,52 1,55 15

Батуша 82 0,0068 1.067,65 3,63 15

Батуша 83 0,2795 5.334,53 745,50 15
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Батуша 84 0,0641 1.067,08 34,20 15

Батуша 85 0,0163 4.149,08 33,82 15

Батуша 86 0,0457 4.741,79 108,35 15

Батуша 87 0,0277 1.067,15 14,78 15

Батуша 88 0,3673 4.460,33 819,14 15

Батуша 89 0,0473 5.993,23 141,74 15

Божевац 90 0,0749 5.334,58 199,78 15

Божевац 91 0,3435 4.545,21 780,64 15

Божевац 92 0,1040 3.942,88 205,03 15

Божевац 93 0,7047 5.211,15 1.836,15 15

Божевац 94 0,8035 5.451,87 2.190,29 15

Божевац 95 0,3474 3.840,93 667,17 15

Божевац 96 0,1026 4.741,91 243,26 15

Божевац 97 0,1645 3.358,78 276,26 15

Божевац 98 0,2403 2.074,99 249,31 15

Божевац 99 0,2871 4.389,93 630,17 15

Божевац 100 0,0142 5.334,51 37,88 15

Божевац 101 0,1343 4.741,85 318,42 15

Божевац 102 0,0191 1.067,02 10,19 15

Божевац 103 0,0553 1.198,73 33,14 15

Божевац 104 0,1070 4.741,87 253,69 15

Божевац 105 0,0280 830,00 11,62 15

Божевац 106 0,1684 5.117,40 430,88 15

Божевац 107 0,1044 4.390,52 229,18 15

Божевац 108 0,0802 2.371,32 95,09 15

Божевац 109 0,0601 2.667,55 80,16 15

Божевац 110 0,1983 3.358,80 333,03 15

Божевац 111 0,4579 3.358,79 769,00 15

Божевац 112 0,3274 3.358,80 549,84 15

Божевац 113 0,0456 1.198,68 27,33 15

Божевац 114 0,7188 5.993,34 2.154,01 15

Божевац 115 0,0929 4.149,19 192,73 15

Божевац 116 0,0250 5.334,40 66,68 15

Божевац 117 0,0830 2.371,33 98,41 15

Велико Село 118 1,9341 4.210,45 4.071,72 15

Велико Село 119 0,2708 6.366,03 861,96 15

Велико Село 120 0,2695 1.067,05 143,78 15

Велико Село 121 0,2522 4.149,25 523,22 15

Велико Село 122 0,6891 1.067,04 367,65 15

Велико Село 123 0,3911 1.067,04 208,66 15
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Велико Село 124 0,3439 4.741,87 815,37 15

Велико Село 125 0,3543 4.741,89 840,02 15

Велико Село 126 0,1499 4.741,89 355,40 15

Велико Село 127 0,1508 5.993,37 451,90 15

Велико Село 128 0,2111 5.993,32 632,60 15

Велико Село 129 0,1700 5.993,35 509,43 15

Велико Село 130 0,2605 5.993,36 780,63 15

Велико Село 131 0,1079 5.993,33 323,34 15

Велико Село 132 0,0391 1.067,01 20,86 15

Велико Село 133 0,1924 5.334,51 513,18 15

Велико Село 134 0,0299 4.741,81 70,89 15

Велико Село 135 0,4153 1.067,04 221,57 15

Велико Село 136 0,4201 1.067,03 224,13 15
Велико 
Црниће 137 0,3019 4.741,87 715,79 15

Велико 
Црниће 138 0,0864 1.316,90 56,89 15

Велико 
Црниће 139 0,3100 5.334,52 826,85 15

Велико 
Црниће 140 0,2452 4.149,23 508,70 15

Велико 
Црниће 141 0,3072 4.741,89 728,35 15

Велико 
Црниће 142 0,3500 5.993,34 1.048,83 15

Велико 
Црниће 143 0,0982 1.316,90 64,66 15

Забрега 144 0,3454 3.494,99 603,58 15

Забрега 145 0,0325 948,00 15,41 15

Забрега 146 0,1186 948,06 56,22 15

Забрега 147 0,6985 4.741,88 1.656,10 15

Калиште 148 0,4227 1.198,65 253,34 15

Калиште 149 0,0805 1.198,63 48,25 15

Калиште 150 0,8649 5.993,34 2.591,82 15

Калиште 151 0,4864 2.858,37 695,16 15

Калиште 152 0,2160 5.993,33 647,28 15

Калиште 153 0,1379 5.334,52 367,82 15

Калиште 154 0,1171 5.334,50 312,34 15

Крављи До 155 0,5984 4.149,23 1.241,45 15

Крављи До 156 0,3507 829,83 145,51 15

Крављи До 157 0,4695 829,84 194,80 15

Крављи До 158 6,0732 2.319,94 7.044,72 15

Крављи До 159 3,0222 829,84 1.253,97 15
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Крављи До 160 0,7486 829,84 310,61 15

Крављи До 161 0,6924 2.213,03 766,15 15

Крављи До 162 0,2006 829,86 83,23 15

Крављи До 163 0,0606 829,87 25,14 15

Крављи До 164 0,4379 4.149,23 908,47 15

Крављи До 165 0,1640 4.149,21 340,24 15

Крављи До 166 0,0249 4.741,77 59,04 15

Крављи До 167 0,0441 4.741,95 104,56 15

Крављи До 168 0,5046 2.371,28 598,28 15

Крављи До 169 0,2722 2.371,31 322,73 15

Крављи До 170 2,7692 829,84 1.149,00 15

Крављи 171 1,5496 2.243,41 1.738,19 15

Крављи До 172 4,7097 829,84 1.954,15 15

Крављи До 173 2,1790 829,84 904,11 15

Крављи До 174 2,5767 829,84 1.069,12 15

Кула 175 1,2052 3.129,17 1.885,64 15

Кула 176 0,2076 1.527,36 158,54 15

Кула 177 0,5238 2.367,16 619,96 15

Кула 178 0,0810 2.586,91 104,77 15

Кула 179 0,0802 2.609,73 104,65 15

Кула 180 0,0812 1.106,65 44,93 15

Кула 182 0,1053 5.334,57 280,86 15

Кула 183 0,0689 934,54 32,19 15

Кула 184 0,2605 2.371,29 308,86 15

Кула 185 0,0901 3.076,47 138,59 15

Кула 186 0,2592 3.458,87 448,27 15

Кула 187 0,0848 2.766,16 117,28 15

Кула 188 0,0903 671,43 30,32 15

Кула 189 0,1300 671,46 43,65 15

Кула 190 0,0564 5.993,26 169,01 15

Кула 191 0,1591 4.538,84 361,07 15
Мало 

Црниће 192 0,8810 5.334,53 2.349,86 15

Мало 
Црниће 193 0,3395 5.051,96 857,57 15

Мало 
Црниће 194 0,2034 1.198,67 121,90 15

Мало 
Црниће 195 0,1666 5.644,96 470,22 15

Мало 
Црниће 196 1,4879 5.978,37 4.447,61 15

Мало 
Црниће 197 0,4824 4.149,23 1.000,79 15
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Мало 
Црниће 198 0,0987 6.507,29 321,14 15

Мало 
Црниће 199 0,0039 1.066,67 2,08 15

Мало 
Црниће 200 0,0339 5.334,51 90,42 15

Мало 
Црниће 201 0,3683 5.334,54 982,35 15

Мало 
Црниће 202 0,5446 5.400,94 1.470,67 15

Мало 
Црниће 203 0,1499 6.388,33 478,80 15

Мало 
Црниће 204 0,0970 948,04 45,98 15

Мало 
Црниће 205 0,0489 4.149,28 101,45 15

Мало 
Црниће 206 0,0054 1.066,67 2,88 15

Мало 
Црниће 207 0,1199 2.074,98 124,39 15

Мало Црниће 208 0,0601 5.334,61 160,30 15

Мало Црниће 209 0,3922 4.149,24 813,66 15

Мало Црниће 210 0,3746 3.456,49 647,40 15

Мало Црниће 211 0,2094 4.741,88 496,47 15

Мало Црниће 212 0,1319 1.198,64 79,05 15

Салаковац 213 0,7564 4.316,59 1.632,53 15

Салаковац 214 0,7486 4.900,21 1.834,15 15

Салаковац 216 0,1736 5.993,32 520,22 15

Салаковац 217 0,5669 4.741,88 1.344,09 15

Салаковац 218 0,2342 4.741,89 555,27 15

Салаковац 219 0,1001 1.866,43 93,41 15

Салаковац 220 0,1666 4.741,90 395,00 15

Салаковац 221 1,2089 4.741,88 2.866,23 15

Салаковац 222 0,5281 4.741,89 1.252,09 15

Салаковац 223 0,5310 4.741,88 1.258,97 15

Салаковац 224 0,1138 4.741,92 269,81 15

Салаковац 225 0,0739 2.667,66 98,57 15

Салаковац 226 0,0932 5.993,35 279,29 15

Салаковац 227 0,0007 1.200,00 0,42 15

Салаковац 228 0,0013 1.069,23 0,69 15

Салаковац 229 0,0019 5.336,84 5,07 15

Салаковац 230 0,1499 829,82 62,20 15

Салаковац 231 0,0015 1.066,67 0,80 15

Салаковац 232 0,0030 946,67 1,42 15
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Салаковац 233 0,0008 6.587,50 2,63 15

Салаковац 234 0,0093 6.586,02 30,62 15

Салаковац 235 1,0108 5.312,07 2.684,72 15

Салаковац 236 1,1069 5.993,34 3.317,01 15

Смољинац 237 0,6641 3.993,13 1.325,92 15

Смољинац 238 1,0408 4.560,84 2.373,46 15

Смољинац 239 0,1973 5.334,52 526,25 15

Смољинац 240 0,3484 4.553,24 793,17 15

Смољинац 241 0,3475 1.299,68 225,82 15

Смољинац 242 1,2115 5.380,88 3.259,47 15

Смољинац 243 1,3020 4.206,67 2.738,54 15

Смољинац 244 0,2691 4.741,88 638,02 15

Смољинац 245 0,3490 4.149,23 724,04 15

Смољинац 246 0,5740 4.437,30 1.273,50 15

Смољинац 247 0,4067 4.149,23 843,75 15

Смољинац 248 0,3242 3.565,30 577,94 15

Смољинац 249 0,1000 5.334,50 266,73 15

Смољинац 250 1,8401 3.149,61 2.897,79 15

Смољинац 251 2,6411 5.993,34 7.914,51 15

Смољинац 252 0,1725 5.334,55 460,10 15

Смољинац 253 0,1273 1.316,89 83,82 15

Смољинац 254 0,6758 2.982,70 1.007,86 15

Смољинац 255 0,0575 4.149,22 119,29 15

Смољинац 256 0,0869 2.371,35 103,03 15

Смољинац 257 0,2346 2.371,27 278,15 15

Смољинац 258 0,0836 2.667,58 111,51 15

Смољинац 259 0,1069 2.667,63 142,58 15

Смољинац 260 0,0787 4.149,17 163,27 15

Смољинац 261 0,0751 4.149,27 155,80 15

Смољинац 262 0,0718 4.741,92 170,23 15

Смољинац 263 0,0823 5.334,51 219,52 15

Смољинац 264 0,3231 2.076,17 335,40 15

Смољинац 265 0,1454 3.358,80 244,18 15

Смољинац 266 0,0913 4.741,84 216,47 15

Смољинац 267 0,0964 6.586,00 317,44 15

Смољинац 268 0,0733 2.667,67 97,77 15

Смољинац 269 0,3794 5.993,33 1.136,94 15

Смољинац 270 0,1595 3.358,81 267,86 15

Смољинац 271 0,4737 5.334,54 1.263,48 15

Смољинац 272 3,9894 5.334,53 10.640,79 15
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Смољинац 273 4,6160 948,09 2.188,19 15

Смољинац 274 0,4770 5.993,33 1.429,41 15

Топоница 275 1,1181 4.149,23 2.319,63 15

Топоница 276 1,7637 3.902,70 3.441,59 15

Топоница 277 1,8610 4.330,11 4.029,16 15

Топоница 278 0,0802 4.741,90 190,15 15

Топоница 279 0,3000 4.149,23 622,38 15

Топоница 280 0,4497 4.149,23 932,95 15

Топоница 281 0,7406 4.861,91 1.800,37 15

Топоница 282 0,4072 4.149,24 844,78 15

Топоница 283 0,3965 4.642,47 920,37 15

Топоница 284 0,3240 4.149,23 672,18 15

Топоница 285 0,7113 4.149,23 1.475,67 15

Топоница 286 0,4879 5.334,54 1.301,36 15

Топоница 287 0,0988 5.993,32 296,07 15

Топоница 288 0,5197 5.993,34 1.557,37 15

Топоница 289 0,5615 5.201,85 1.460,42 15

Топоница 290 0,1323 1.198,64 79,29 15

Топоница 291 0,0936 1.316,88 61,63 15

Топоница 292 0,4279 2.291,56 490,28 15

Топоница 293 0,0330 4.741,82 78,24 15

Топоница 294 2,0306 5.993,34 6.085,04 15

Топоница 295 0,6582 3.614,11 1.189,40 15

Топоница 296 5,1013 5.993,34 15.286,91 15

Топоница 297 0,4556 4.351,65 991,30 15

Топоница 298 11,6085 4.461,08 25.893,24 15

Топоница 299 2,5449 5.226,74 6.650,77 15

Топоница 300 0,2744 5.993,33 822,29 15

Топоница 301 0,2367 4.873,13 576,73 15

Топоница 302 0,8439 5.760,39 2.430,60 15

Топоница 303 0,1933 4.741,90 458,30 15

Топоница 304 0,1160 4.149,22 240,66 15

Топоница 305 0,1749 5.334,53 466,50 15

Топоница 306 0,1515 4.149,24 314,30 15

Топоница 307 0,7443 4.149,23 1.544,14 15

Топоница 308 0,8854 4.510,48 1.996,79 15

Топоница 309 0,7927 4.439,31 1.759,52 15

Топоница 310 0,2448 5.993,34 733,58 15

Топоница 311 0,2471 5.993,32 740,48 15

Топоница 312 0,0271 1.067,16 14,46 15

Топоница 313 0,0181 5.334,25 48,28 15
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Топоница 314 0,0085 4.742,35 20,15 15

Топоница 315 0,0229 5.334,50 61,08 15

Топоница 316 0,2320 4.741,90 550,06 15

Топоница 317 0,0082 5.334,15 21,87 15

Топоница 318 4,8419 5.993,34 14.509,58 15

Топоница 319 0,5316 4.975,32 1.322,44 15

Топоница 320 0,1282 5.993,37 384,17 15

Топоница 321 1,1228 4.149,23 2.329,38 15

Топоница 322 0,5844 4.149,23 1.212,41 15

Топоница 323 0,7850 4.149,24 1.628,57 15

Топоница 324 1,1454 1.198,66 686,47 15

Топоница 325 1,5618 5.340,50 4.170,40 15

Топоница 326 0,7079 5.334,52 1.888,16 15

Шапине 327 0,7274 3.478,10 1.264,99 15

Шапине 328 0,4206 4.403,99 926,16 15

Шапине 329 0,2396 5.334,52 639,08 15

Шапине 330 0,0281 4.997,15 70,21 15

Шапине 331 0,2069 5.326,87 551,07 15

Шапине 332 0,2148 4.111,31 441,55 15

Шапине 333 0,4776 5.993,34 1.431,21 15

Шљивовац 334 1,3122 4.741,88 3.111,15 15

Шљивовац 335 0,5469 4.149,22 1.134,61 15

Шљивовац 336 0,6800 4.149,24 1.410,74 15

Шљивовац 337 0,5920 4.149,22 1.228,17 15

Шљивовац 338 0,3665 4.149,22 760,35 15

Шљивовац 339 0,1574 948,09 74,61 15

Шљивовац 340 0,0515 948,16 24,41 15

Укупно 165,5605
     

     
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинамаи списак 

парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и 
на коришћење, може се извршити у згради општине МАЛО ЦРНИЋЕ, у канцеларији бр 13 сваког радног 
дана од 07.00 до 15.00 часова, као и на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 
Контакт особа Борис Павловић, тел. 012280979.
 
3. Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може сеизвршити:      

КО Дана Од (часова)

Аљудово 10.11.2022 07-15

Батуша 10.11.2022 07-15
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Божевац 10.11.2022 07-15

Црљенац 10.11.2022 07-15

Калиште 10.11.2022 07-15

Кобиље 10.11.2022 07-15

Крављи До 10.11.2022 07-15

Кула 10.11.2022 07-15

Мало Црниће 10.11.2022 07-15

Мало Градиште 10.11.2022 07-15

Салаковац 10.11.2022 07-15

Шапине 10.11.2022 07-15

Шљивовац 10.11.2022 07-15

Смољинац 10.11.2022 07-15

Топоница 10.11.2022 07-15

Велико Црниће 10.11.2022 07-15

Велико Село 10.11.2022 07-15

Врбница 10.11.2022 07-15

Забрега 10.11.2022 07-15

5. Уколико након расписивања Јавног огласа дође до 
промена површине из огласа по било комзаконском 
основу, даљи поступак давања пољопривредног 
земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести 
само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа 
и коришћења пољопривривредног земљишта 
удржавној својини сноси лице које добије то 
земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Пољопривредно земљиште у државној 
својини груписано у јединице јавних 
надметањаозначених * и ** у табели тачке 1. 
Јавног огласа није било издато у закуп најмање 
последње три агроекономске године и није 
било предмет коришћења.

8. Пољопривредно земљиште у државној 
својини груписано у јединице јавних 
надметањаозначених ***  и **** у табели 
тачке 1. Јавног огласа је Годишњим 
програмом  заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине МАЛО 
ЦРНИЋЕ обележено за давање на коришћење 
у непољопривредне сврхе.

9. Земљиште из Јавног огласа даје се у 
закуп и на коришћење искључиво за 
пољопривреднупроизводњу, не може се 
користити у друге сврхе, осим за земљиште из 
тачке 8. Јавног огласа.

10. Земљиште из Јавног огласа не може се давати 
у подзакуп.                                           

 II

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 
 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државнојсвојини за 
пољопривредну производњу има:

 - физичко и правно лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године.

 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта удржавној 
својини за пољопривредну производњу  за бројеве 
јединица јавних надметања означених * и ** у табели 
тачке 1. Јавног огласа има:

 - за бројеве јединица јавних надметања означених * 
у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно 
лице које је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу;

 - за  бројеве јединица јавних надметања означених 
** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и 
предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу, које је у 
својству претежне делатности регистровано или има 
у оснивачком акту наведену енергетску делатност 
прописану законом којим се уређује област енергетике, 
а за чије обављање се користе обновљиви извори од 
биомасе и сточарства и да у року од три године од дана 
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закључења уговора о коришћењу земљишта достави 
доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски 
објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих 
извора од биомасе који гласи на име лица са којим је 
закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор 
престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном 
газдинству се утврђује пасиван статус .

 
3. Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини у непољопривредне сврхе за бројеве јединица 
јавних надметања означених *** и  **** у табели тачке 
1. Јавног огласа има физичко и правно лице:

 - бројеви јединица јавних надметања означених *** 
у табели тачке 1. овог огласа дају сена коришћење 
за електране на енергију ветра са пратећом 
инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, 
пилони, други објекти у функцији електране, расвета 
и др.) и опреме за производњу електричне енергије 
коришћењем енергије ветра, односно за електране 
на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром 
(објекти соларних панела, далеководи, други објекти 
у функцији електране, расвета и др.) и опреме за 
производњу електричне енергије коришћењем сунчеве 
енергије;

 - бројеви јединица јавних надметања означених **** 
у табели тачке 1. овог огласа дају сена коришћење 
за извођење геолошких истражних радова, односно 
експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, 
песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, 
пепела, шљаке и других опасних и штетних материја 
на пољопривредном земљишту на одређено време.

  
4. Поступак јавног надметања спроводи се електронским 

путем, преко веб-апликације заспровођење јавног 
надметања -  https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у 
даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној 
веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 
5. Поступак јавног надметања одржава се ако је 

благовремено достављена најмање једнауредна пријава 
на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног 
надметања  и ако се достави доказ о уплати депозита за 
свако јавно надметање појединачно.

 
6. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом  за јавно 

надметање достави доказ о уплатидепозита у тачном 
динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног 
огласа, за свако јавно надметање појединачно, на 
рачун општинске управе МАЛО ЦРНИЋЕ број: 840-
75280470, осим ако је за јединицу јавног надметања 
утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач 

не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа 
на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени 
депозит ће се вратити  након јавногнадметања. 
Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат 
у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако  
најповољнији понуђач одустане од своје понуде 
депозит се не враћа.

8. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава 
услове за закуп и коришћењепољопривредног 
земљишта из прописа којим се уређује управљање и 
располагање пољопривредним земљиштм у државној 
својини  и понуди највишу цену закупа за  јединицу 
јавног надметања.

9. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више 
учесника који испуњавају услове зазакуп и коришћење 
пољопривредног земљишта и која су понудила највишу 
цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном 
понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

10. Ако најповољнији понуђач након формирања ранг 
листе одустане од закупа или коришћења, односно ако 
престане да испуњава услове за закуп или коришћење, 
депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања 
није реализована у спроведеном кругу јавног 
надметања.

11. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини немају правна ифизичка лица 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

 1) су у пасивном статусу;
 2) нису испунила све обавезе из претходних или 

текућих уговора о закупу пољопривредногземљишта у 
државној својини;

 3) су извршила ометање поседа пољопривредног 
земљишта у државној својини;

 4) су нарушавала несметано одвијање било ког 
дела поступка јавног надметања приликомдавања 
пољопривредног земљишта у државној својини у 
закуп;

 5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у 
државној својини;6) су дала закупљено пољопривредно 
земљиште у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

   
1.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за закуп пољопривредног земљишта у 
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државној својини за пољопривредну производњу 
понуђач доказује следећом докуменатацијом: - за 
физичко  лице:

- потврда о активном статусу из Регистра 
пољопривредних газдинстава за три године;        -лична 
карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.

за правно лице:
- потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године;        -извод 
из привредног регистра (не старији од шест месеци).

   
2. Испуњеност услова за пријављивање 

за коришћење пољопривредног земљишта у 
државнојсвојини за пољопривредну производњу 
за бројеве јединица јавних надметања означени * 
у табели тачке 1. Јавног огласа понуђач доказује 
следећом докуменатацијом:

- за физичка лица личном картом или очитаном 
личном картом за личне карте са чипом и потврдом 
о активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава;

- за правна лицa изводом из привредног 
регистра (не старији од шест месеци) и потврдом 
о активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава;

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за коришћење пољопривредногземљишта 
у државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач 
за бројеве јединица јавних надметања означених ** 
у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом 
докуменатацијом:

- потврдом о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава;

- изводом из привредног регистра (не старији 
од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ 
да је регистровано за енергетску делатност за чије 
обављање се користе обновљиви извори од биомасе и 
сточарства.

4. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 
надметање за коришћење пољопривредногземљишта у 
државној својини у непољопривредне сврхе означених 
*** и **** у табели тачке 1.

Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:
- за физичка лица личном картом или очитаном 

личном картом за личне карте са чипом;
- за правна лицa изводом из привредног 

регистра (не старији од шест месеци).
 
 Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, 

односно фотографисану документацију којом доказује 

испуњеност услова за остваривање права закупа и 
коришћења путем Апликације , и то:

 
1. за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну 
производњудокументацију наведену у делу III 
тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита;

2. за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини за пољопривредну 
производњудокументацију наведену у делу III 
тачка 2. овог огласа;

3. за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини за производњу енергије 
изобновљивих извора од биомасе и сточарства 
документацију наведену у делу III тачка 3. 
Јавног огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини у непољопривредне 
сврхедокументацију наведену у делу III тачка 
4. Јавног огласа и доказ о уплати депозита;

 
 
Понуђач одговара за тачност података које уноси 

у Апликацију, као и за веродостојност исправа које 
прилаже, а које морају да буду читљиве. 

 
IV

 – Рок за подношење пријаве - 
   
      Рок за пријављивање и  подношење документације 

у Апликацију је до 15:00 сати, дана
16.11.2022. године.
 
Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Једном поднета пријава са понудом не може се 

мењати. 
 

V
– Јавно надметање - 

   
Отварање понуда  за давање у закуп  и на коришћење 

земљишта из дела I. тачке 1. Јавног огласа одржаће, и 
то: 
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КО Дана Почетак у (часова)

Аљудово 24.11.2022 12:00

Батуша 24.11.2022 12:00

Божевац 24.11.2022 12:00

Црљенац 24.11.2022 12:00

Калиште 24.11.2022 12:00

Кобиље 24.11.2022 12:00

Крављи До 24.11.2022 12:00

Кула 24.11.2022 12:00

Мало Црниће 24.11.2022 12:00

Мало Градиште 24.11.2022 12:00

Салаковац 24.11.2022 12:00

Шапине 24.11.2022 12:00

Шљивовац 24.11.2022 12:00

Смољинац 24.11.2022 12:00

Топоница 24.11.2022 12:00

Велико Црниће 24.11.2022 12:00

Велико Село 24.11.2022 12:00

Врбница 24.11.2022 12:00

Забрега 24.11.2022 12:00

Након истека рока за пријаву из дела IV Јавног 
огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда 
из дела V Јавног огласа, надлежни орган јединице 
локалне самоуправе утврђује испуњеност услова 
за остваривање права закупа и коришћења свих 
подносилаца захтева на основу документације 
приложене у Апликацији.

 
На дан отварања понуда, из дела V Јавног 

огласа, из Апликације се према висини понуде 
аутоматски формира ранг листа понуђача за које је 
утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење 
пољопривредног земљишта.

 
Ранг листа понуђача објављује се на званичној 

веб презентацији Управе за пољопривредно 
земљиште и садржи списак лица који испуњавају 
услове за остваривање права закупа и коришћења 
пољопривредног земљишта рангираних према висини 
понуде, време доставе захтева и списак лица који 
не испуњавају услове за остваривање права закупа 
пољопривредног земљишта. 

 VI
- Плаћање закупнине - 

   
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда.
Закупнина се плаћа унапред у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате. 

 
VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -  
   
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 

8 дана од правноснажности одлуке о давању у закуп, 
односно одлуке о давању на коришћење достави доказ 
о уплати закупнине, односно накнаде за коришћење 
у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању 
у закуп, односно на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини, умањеном за износ 
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко 
општинске управе општине МАЛО ЦРНИЋЕ.
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Уколико је период закупа или коришћења дужи од 
једне године, закупнина или накнада за коришћење 
се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну 
годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа 
потребно је доставити и:
 - гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине 

пољопривредног земљишта или
 - уговор о јемству између Министарства као повериоца и 

правног лица као јемца или
 - доказ о уплати депозита у висини једне годишње 

закупнине, односно накнаде као средствообезбеђења 
плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног 
плаћања рачунати као плаћена закупнина, односно 
накнада за последњу годину закупа

 
Ову одлуку објавити на званичној веб презентацији 

Управе за пољопривредно земљиште, у службеном 
гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној 
табли и званичној веб презентацији општине МАЛО 
ЦРНИЋЕ, с тим што ће се рок за подношење пријаве 
рачунати од дана објављивања на веб презентацији 
Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука 
се може објавити и у другим средствима јавног 
информисања, што не утиче на поступак јавног 
надметања.
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