На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр. и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14- др. закон) члана 33. став 1. тачка 2) Статута општине
Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац, бр. 17/13- пречишћен текст и 22/13), Скупштина
општине Ћићевац, на 28. седници одржаној 22.12.2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета оптине Ћићевац за 2015. годину (и даљем
тексту: буџет), састоје се од:
Износ у
динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
− буџетска средства

−
−

281.385.400
280.385.400
266.334.400
14.051.000

сопствени приходи

/

донације
1.2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
− текући буџетски расходи

−
−

1.000.000
302.827.900
264.499.500
236.606.000
12.801.000

расходи из сопствених прихода

15.092.500

расходи из осталих извора
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
− текући буџетски расходи

38.328.400
37.078.400

−

1.250.000

издаци из сопствених прихода
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

-21.442.500
-21.442.500

30.000.000
13.442.500
22.000.000
21.442.500

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС

1
УКУПНИ ПРИХОДИ У ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
3. Донације
4. Трансфери

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

2

3

71
711
711180
713

134.340.400
84.340.400
100.000
33.500.000
16.500.000
26.045.000

74
731+732
733

120.000.000

5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3 Амортиз. некретнина и опреме
1.4. Отплата камата
1.5. Субвенције
1.6. Социјална заштита из буџета
1.7. Остали расходи, у чему:
− средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 611)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(Класа 3 извор финансирања 15)

8

1.000.000

4
41
42
43
44
45
47
48+49

264.499.500
98.518.000
70.887.000
280.000
4.200.000
6.100.000
29.330.000
15.550.500

46
5
62

39.634.000
38.328.400
/

92
91
911
912

/
30.000.000
30.000.000

61
611
612
613
6211
3

22.000.000
22.000.000

13.442.500

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
Назив програма
Локални развој и просторно планирање
Комунална делатност
Локални комунални развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Путна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Социјална и дечја заштита
Примарна и здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа

Износ у динарима
21.370.000,00
18.912.000,00
3.300.000,00
/
6.250.000,00
900.000,00
22.308.400,00
34.777.000,00
15.008.000,00
2.000.000,00
25.500.000,00
10.000.000,00
12.399.000,00
11.461.000,00
140.642.500,00

Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу
од 13.442.500 динара, за финансирање пројеката из области социјалне заштите (интерно
расељена и избегла лица) финансираће се из пренетих неутрошених средстава из 2014. године,
а износ од 8.000.000 динара на име отплате дуга финансираће се из примања од задуживања.
Члан 4.
Општина Ћићевац не очекује у 2015. години средства из развојне помоћи Европске
уније.

Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину
исказује се у следећем прегледу:
Ек.
клас.
1

2

511
1.

2.

511

3.

511

4.

511

5.

Ред.
број

Опис

3
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
Регионални водовод „Ћелије“ ЈП Морава
Година почетка финансирања пројекта :1993.
Година завршетка финансир. пројекта: 2015.
Укупна вредност пројекта: 1.330.000.000
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
Асфалтирање улуца на територији општине:
Копаоничка улица и Гробљанска улица у
Ћићевцу, Гробљанска улица у Сталаћу ,
Моравска улица у Мрзеници, Марка Краљевића
у Ћићевцу, Браће Југовића у Ћићевцу,
Карађорђева поред зграде Трезора, Саве
Ковачевића у Ћићевцу, Косте Абрашевића у
Ћићевцу, Народног фронта у Лучини, улице
Сарајевска и Танаска Рајића у Ћићевцу
-Дирекција
Година почетка финансирања пројекта: 2015.
Година завршетка финанс. пројекта: 2020.
Укупна вредност пројекта:77.000.000,00
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета
Изградња пешачких стаза :Синђелићева улица у
Ћићевцу лева страна, Железничка улица у
Ћићевцу обе стране , десна страна улице Николе
Тесле у Ћићевцу према Вртићу, улица Светог
Саве у Ћићевцу, обе стране, улица Карађорђева у
Ћићевцу, простор испред МЗ у Плочнику , улица
Илије Нагулића у Сталаћу лева страна, простор
око старе ваге у Град Сталаћу - Дирекција
Година почетка финансирања пројекта:2015.
Година завршетка финансир. пројекта:2016.
Укупна вредност пројекта:11.590.000,00
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета
Енергетска ефикасност- замене столарије и
постављање изолације на згради Општинске
управе
Година почетка финансирања:2015.
Година завршетка финансирања пројекта:2015.
Укупна вредност пројекта :6.000.000
Извори финансирања:
из текућих прихода
Рехабилитација (пресвлачење) улица новим
слојем асфалта: Улица Бошка Југовића у Град
Сталаћу, улице Цара Лазара, Тодора од Сталаћа,
Првомајска, Војводе Пријезде и Кулска, све у
Град Сталаћу, Синђелићева улица у Ћићевцу,
улица Светог Саве у Ћићевцу, Виноградарска у
Мрзеници- Дирекција

2015.
4

Износ у динарима
2016.
5

2017.
6

2.500.000

4.847.000

10.000.000

8.743.000

2.847.000

6.000.000

10.000.000

511

6.

511

7.

511

8.

541

9.

512
1.
2.
3.

Година почетка финансирања пројекта : 2015.
Година завршетка финансир. пројекта:2015.
Укупна вредност пројекта: 5.798.400
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета
Уређење паркова и тргова у Ћићевцу и Град
Сталаћу ЈП Дирекција
Година почетка финансирањапројекта: 2015.
Година завршетка финансир. пројекта:2015.
Укупна вредност пројекта: 4.450.000
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета
Пројектно планирање ЈП Дирекција
Година почетка финансирања пројекта : 2015.
Година завршетка пројекта : 2015.
Укупна вредност пројекта : 700.000
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета
Капитално одржавање зграде и грађевинских
објеката ПУ Дечји вртић
Година почетка финансирања: 2015.
Година завршетка финансирања:2015
Укупна вредност пројекта : 1.000.000
извори финансирања:
из сопствених прихода
Прибављање непокретности за изградњу
паркинга и уређење трга , Рајина зграда
Година почетка финансирања: 2015.
Година завршетка финансир. пројекта: 2015.
Укупна вредност пројекта: 1.500.000
Извори финансирања:
из текућих прихода
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Остала опрема

3.798.400

2.000.000

4.450.000

700.000

1.000.000

1.500.000

/

/

3.540.000
1.500.000
500.000
1.540.000

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од
22.000.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по
корисницима и врстама издатка, и то:
Р
а
з
д
е
о

Гл
ав
а

1

2

Функц. класиф.

3

Средства
из

Опис

Средства
из буџета
01

сопствених

прихода
04

Средства
из
осталих
извора

Укупно

6

7

8

9

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА
0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.

1.01

111

Извршни и законодавни органи

Плате,додаци и накн. запосл.
Социј. допр. на терет послодавца

900.000
162.000

900.000
162.000

Социјална давања запосленима

100.000

100.000

Накнаде трошк. за запослене

50.000

50.000

Нагр. запосл. и остали пос. расх.

60.000

60.000

Накн. одборн. и члан. радн. тела

5.038.000

5.038.000

100.000

100.000

Стални трошкови
Трошкови путовања

200.000

200.000

1.000.000

1.000.000

Материјал

250.000

250.000

Остале дотације и трансфери

162.000

162.000

Политичке странке (редован радчлан 16. Закона о фин. пол. акт.
Машине и опрема

130.500

130.500

100.000

100.000

Укупно за функц. класиф. 111

8.252.500

8.252.500

Приходи из буџета 01

8.252.500

8.252.500

Укупно за ПА 0001 (01)

8.252.500

8.252.500

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

8.252.500

8.252.500

Укупно за раздео 1

8.252.500

8.252.500

Услуге по уговору

ПРЕДСЕ
ДНИК
ОПШТИ
НЕ

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2.

111

2.01

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запосл.
Социј. допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социј. давања запосленима
Накнаде трошк. за запослене

2.922.000

2.922.000

351.000

351.000

20.000

20.000

100.000

100.000

40.000

40.000

Стални трошкови

300.000

300.000

Трошкови путовања

250.000

250.000

3.095.000

3.095.000

900.000

900.000

Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери

304.000

304.000

Накнаде за соц. зашт. из буџета

1.500.000

1.500.000

Укупно за функц. класиф. 111

9.782.000

9.782.000

Приходи из буџета 01

9.782.000

9.782.000

Укупно за ПА 0001(01)

9.782.000

9.782.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

9.782.000

9.782.000

ОПШТИ
НСКО
ВЕЋЕ

Шифра 0602
ПА
2

2.02

111

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запос.
Социј. допр. на терет послодавца

500.000
90.000

500.000
90.000

Социј. давања запосленима

30.000

30.000

Стални трошкови

50.000

50.000

Трошкови путовања

50.000

50.000

2.300.000

2.300.000

Услуге по уговору

Материјал

50.000

Остале дотације и трансфери

50.000

60.000

60.000

Укупно за функц. класиф. 111

3.130.000

3.130.000

Приходи из буџета 01

3.130.000

3.130.000

Укупно за ПА 0001 (01)

3.130.000

3.130.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

3.130.000

3.130.000

12.919.000

12.919.000

29.600.000

29.600.000

Социј. допр. на терет посл.

5.320.000

5.320.000

Социјална давања запосленима

3.500.000

3.500.000

Накнаде трошкова за запослене

700.000

700.000

4.300.000

4.300.000

600.000

600.000

Услуге по уговору

2.500.000

2.500.000

Специјализоване услуге

1.000.000

1.000.000

Текуће поправке и одржавање

1.000.000

1.000.000

Материјал

2.500.000

2.500.000

Остале дотације и трансфери

3.350.000

3.350.000

Накнаде за соц.зашт. из буџета

5.000.000

5.000.000

Порези, обавезне таксе и казне

250.000

250.000

Новчане казне и пенали

1.000.000

1.000.000

Средства резерви
-текућа резерва
-стална резерва
Зграде и грађ. објекти

4.000.000
3.000.000
1.000.000
6.000.000

4.000.000
3.000.000
1.000.000
6.000.000

Машине и опрема

1.500.000

1.500.000

100.000

100.000

1.500.000

1.500.000

Укупно за функц. класиф. 133

73.720.000

73.720.000

Приходи из буџета 01

73.720.000

73.720.000

Укупно за ПА 0001 (01)

73.720.000

73.720.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

73.720.000

73.720.000

Укупно за раздео 2
ОПШТИ
НСКА
УПРАВА

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
3

3.01

133

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запосл.

Стални трошкови
Трошкови путовања

Остала основна средства
Земљише

ПРЕВЕН
ЦИЈА И
ОТКЛАЊ
АЊЕ
ПОСЛЕД
ИЦА
ЕЛЕМЕН
ТАРНИХ
НЕПОГО
ДА И
ДРУГИХ
ВАНРЕД
НИХ
СИТУАЦ
ИЈА

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

3.02

160

Превенција и отклањање
последица елемен. непогода и др.
ванредних ситуација
Tрошкови путовања

100.000

100.000

Услуге по уговору
стрелци противградне заштите
Текуће поправке и одржавање

800.000

800.000

220.000

220.000

Материјал

950.000

950.000

Накнада штете

500.000

500.000

Укупно за функ. класиф. 160

2.570.000

2.570.000

Приходи из буџета 01

2.570.000

2.570.000

2.570.000

2.570.000

Укупно за ПА 0001 (01)
Укупно за
ПРОГРА
М 15 (01)

2.570.000

2.570.000

ТРАНСА
КЦИЈЕ
ВЕЗАНЕ
ЗА
ЈАВНИ
ДУГ

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА0003-УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ
3.03

170

Трансакције везане за јавни дуг
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања

4.000.000

4.000.000

200.000

200.000

Отп. главнице домаћ. посл. банк.

22.000.000

22.000.000

Укупно за функц. класиф. 170

26.200.000

26.200.000

Приходи из буџета 01

26.200.000

26.200.000

Укупно за ПА 0003 (01)

26.200.000

26.200.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

26.200.000

26.200.000

СОЦИЈА
ЛНА
ЗАШТИТ
А

Шифра 0901 ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА0001-СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
3.04

090

Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Трансфери осталим нивоима
власти
Накнада за соц. зашт. из буџета

1.570.000

1.570.000

7.630.000

7.630.000

Укупно за функц. класиф. 090

9.200.000

9.200.000

Приходи из буџета 01

9.200.000

9.200.000

Укупно за ПА 0001 (01)

9.200.000

9.200.000

Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)

9.200.000

9.200.000

СОЦИЈА
ЛНА
ПОМОЋ
УГРОЖЕ
НОМ
СТАНОВ
НИШТВУ
Избеглиц
е-

Шифра 0901

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА 0001-СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

3.05

070

Социјална помоћ угроженом
становништву-избеглице
Накнада за соц. зашт. из буџета

14.500.000

14.500.000

Укупно за функц. класиф. 070

14.500.000

14.500.000

Приходи из буџета 01

1.057.500

1.057.500

Неутрошена средтва донација
(из ранијих година 15
Укупно за ПА 0001 (01)

13.442.500

13.442.500

1.057.500

1.057.500

Укупно за ПА 0001 (15)

13.442.500

13.442.500

Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)

1.057.500

1.057.500

Укупно за ПРОГРАМ 11 (15)

13.442.500

13.442.500

ЗДРАВСТ
ВО

Шифра 0801

ПРОГРАМ 12-ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ

ЗАШТИТЕ
3.06

760

Здравство
Текуће дотације здравст. устан.

10.000.000

10.000.000

Укупно за функц. класиф. 760

10.000.000

10.000.000

Приходи из буџета 01

10.000.000

10.000.000

Укупно за ПА 0001 (01)

10.000.000

10.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 12 (01)

10.000.000

10.000.000

ОСНОВН
О
ОБРАЗОВ
АЊЕ

Шифра 2002 ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
3.07

912

Основно
образова
ње
Текући трансф. ост. нивоима власти

15.008.000

15.008.000

-накнаде трошкова за запослене

1.650.000

1.650.000

-нагр. запосл.и остали пос. расх.

65.000

65.000

2.696.000

2.696.000

-трошкови путовања

165.000

165.000

-услуге по уговору

341.000

341.000

-специјализоване услуге

170.000

170.000

-текуће поправке

230.000

230.000

1)ОШ Доситеј Обрадовић

-стални трошкови

-материјал

2.050.000

2.050.000

-порези, таксе

27.000

27.000

-новчане казне

10.000

10.000

2.050.000

2.050.000

900.000

900.000

10.354.000

10.354.000

-накнаде трошкова за запослене

593.000

593.000

-нак. запосл. и ост. пос.расходи

130.000

130.000

2.632.000

2.632.000

91.000

91.000

353.000

353.000

90.000

90.000

-зграде и грађ. објекти
-остале некретнине и опрема
Укупно за ОШ Доситеј
Обрадовић
2) ОШ Војвода Пријезда

-стални трошкови
-трошкови путовања
-услуге по уговору
-специјализоване услуге

-текуће поправке

230.000

230.000

-материјал

120.000

120.000

15.000

15.000

-порези и таксе
-машине и опрема

400.000

400.000

4.654.000

4.654.000

Укупно за функц. класиф. 912

15.008.000

15.008.000

Приходи из буџета 01

15.008.000

15.008.000

Укупно за ПА 0001 (01)

15.008.000

15.008.000

Укупно за ПРОГРАМ 9 (01)

15.008.000

15.008.000

Укупно за ОШ Војвода Пријезда

СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВ
АЊЕ

Шифра 2003 ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
3.08

920

Средње образовање
Текући трансфери ост. нив. власти

2.000.000

2.000.000

Укупно за функц. класиф. 920

2.000.000

2.000.000

Приходи из буџета (01)

2.000.000

2.000.000

Укупно за ПА 0001 (01)

2.000.000

2.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 10 (01)

2.000.000

2.000.000

НАРОДН
А
БИБЛИО
ТЕКА

Шифра 1201 ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА0001-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
3.09

820

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запосл.

5.850.000

-

5.850.000

Социј. допр. на терет послодавца

1.054.000

-

1.054.000

Социјална давања запосленима

150.000

-

150.000

Накнаде трошкова за запослене

130.000

10.000

140.000

40.000

-

40.000

980.000

30.000

1.010.000

18.000

10.000

28.000

1.000.000

40.000

1.040.000

Награде запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

100.000

10.000

110.000

Текуће поправке и одржавање

150.000

100.000

250.000

Материјал

120.000

60.000

180.000

Употреба основних средстава

-

30.000

30.000

Остале дотације и трансфери

600.000

-

600.000

Порези, обавезне таксе и казне

10.000

10.000

20.000

Зграде и грађевински објекти

50.000

-

50.000

Машине и опрема

50.000

30.000

80.000

Остала основна средства

40.000

20.000

60.000

Укупно за функц. класиф. 820

10.342.000

350.000

10.692.000

Приходи из буџета 01

10.342.000

-

10.342.000

-

350.000

350.000

Сопствени приходи 04
Укупно за ПА 0001 (01)

10.342.000

-

10.342.000

Укупно за ПА 0001 (04)

-

350.000

350.000

Шифра 1201 ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0002- ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
820

Услуге
културе

Стални трошкови

-

20.000

20.000

Трошкови путовања

182.000

90.000

272.000

Услуге по уговору

700.000

60.000

760.000

Специјализ. услуге

375.000

100.000

475.000

Материјал

120.000

60.000

180.000

Укупно за функц. класиф. 820

1.377.000

330.000

1.707.000

Приходи из буџета (01)

1.377.000

-

1.377.000

-

330.000

330.000

Сопствени приходи (04)
Укупно за ПА 0002 (01)

1.377.000

-

1.377.000

Укупно за ПА 0002 (04)

-

330.000

330.000

Укупно за ПРОГРАМ 13 (01)

11.719.000

-

11.719.000

Укупно за ПРОГРАМ 13 (04)

-

680.000

680.000

СПОРТС
КИ
ЦЕНТАР
ЋИЋЕВА
Ц

Шифра 1301 ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0001-ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
3.10

810

Спортски центар Ћићевац
Плате, додаци и накн. запосл.

2.340.000

-

2.340.000

Соц. допр. на терет послодавца

421.000

-

421.000

Соц. давања запосленима

300.000

-

300.000

Накнаде трошк. за запослене

100.000

-

100.000

Стални трошкови

600.000

88.000

688.000

10.000

20.000

30.000

1.030.000

75.000

1.105.000

30.000

20.000

50.000

Текуће поправке

170.000

110.000

280.000

Материјал

200.000

137.000

337.000

Остале дотације и трансфери

240.000

-

240.000

Дотације невл. организацијама

100.000

100.000

200.000

50.000

-

50.000

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

270.000

50.000

320.000

Укупно за функц. класиф. 810

5.861.000

600.000

6.461.000

Приходи из буџета 01

5.861.000

-

5.861.000

Сопствени приходи 04

-

600.000

600.000

Укупно за ПА 0001 (01)

5.861.000

-

5.861.000

Укупно за ПА 0001 (04)

-

600.000

600.000

Укупно за ПРОГРАМ 14 (01)

5.861.000

-

5.861.000

Укупно за ПРОГРАМ 14 (04)

-

600.000

600.000

УСЛУГЕ
РЕКРЕА
ЦИЈЕ И
СПОРТА
ОПШТИ
НСКИ
СПОРТС
КИ
САВЕЗ

Шифра 1301 ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0001-ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
3.11

810

Услуге рекреације и спорта
Дотације невл. организацијама

5.000.000

5.000.000

Укупно за функц. класиф. 810

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета 01

5.000.000

5.000.000

Укупно за ПА 0001 (01)

5.000.000

5.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 14 (01)

5.000.000

5.000.000

ЈАВНО
ИНФОР
МИСАЊ
Е
ЈП
РАДИО
ЋИЋЕВА
Ц

Шифра 1602 ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0006-ИНФОРМИСАЊЕ
3.12

830

Јавно информисање
ЈП Радио Ћићевац
Плате додаци и накнаде запос.

4.130.000

-

4.130.000

Социјал. допр. на терет посл.

745.000

-

745.000

Социјална давања запосленима

510.000

-

510.000

Накнаде трошк. за запослене

135.000

-

135.000

Стални трошкови

375.000

20.000

395.000

30.000

10.000

40.000

600.000

20.000

620.000

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјалнизоване услуге

1.150.000

-

1.150.000

Текуће поправке и одржавања

25.000

5.000

30.000

Материјал

55.000

15.000

70.000

Употреба основних средстава

-

100.000

100.000

Остале дотације и трансфери

423.000

-

423.000

Новч. каз. и пен. по реш. судова

100.000

-

100.000

90.000

-

90.000

Укупно за функц. класиф. 830

8.368.000

170.000

8.538.000

Приходи из буџета 01

8.368.000

-

8.368.000

Сопствени приходи 04

-

170.000

170.000

Укупно за ПА 0006 (01)

8.368.000

-

8.368.000

Укупно за ПА 0006 (04)

-

170.000

170.000

Машине и опрема

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

8.368.000

-

8.368.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (04)

-

170.000

170.000

ВЕРСКЕ
И
ОСТАЛЕ
ЗАЈЕДН
ИЦЕ

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
3.13

840

Верске и остале заједнице
Дотације невладиним
организацијама-цркве
Дотације невлад. организацијама
-остала удружења и организације
Укупно за функц. класиф. 840

500.000

500.000

1.000.000
1.500.000

1.000.000
1.500.000

Приходи из буџета 01

1.500.000

1.500.000

Укупно за ПА 0001 (01)

1.500.000

1.500.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

1.500.000

1.500.000

Шифра 0901 ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПА 0005- АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА

3.14

070

Соц. помоћ угроженом становн.,
некласиф. на другом месту
Дотације невл. организацијама
(црвени крст)
Укупно за функц. класиф. 070
Приходи из буџета

1.800.000

1.800.000

1.800.000
1.800.000

1.800.000
1.800.000

Укупно за ПА 0005 (01)

1.800.000

1.800.000

Укупно за ПРОГРАМ 11 (01)

1.800.000

1.800.000

ПРЕДШК
ОЛСКО
ОБРАЗОВ
АЊЕ

Шифра 2001 ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
3.15

911

Предшко
лско
образова
ње
Плате, додаци и накнаде запосл.

15.100.000

1.890.000

16.990.000

2.718.000

340.000

3.058.000

Социјална давања запосл.

200.000

200.000

400.000

Накнаде за запослене

400.000

-

400.000

Награде запосл. и ост. пос. расх.

235.000

-

235.000

Стални трошкови

750.000

772.000

1.522.000

30.000

160.000

190.000

750.000

585.000

1.335.000

-

850.000

850.000

Социјални доприн. на терет посл.

Трошкови пословања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке

5.000

435.000

440.000

50.000

5.275.000

5.325.000

Употреба основних средстава

-

150.000

150.000

Остале дотације и трансфери

Материјал

1.548.000

194.000

1.742.000

Накнаде за соц. зашт.-треће дете и
превоз деце
Порези и таксе

700.000

-

700.000

20.000

100.000

120.000

Зграде и грађ. објекти

270.000

1.000.000

1.270.000

Машине и опрема

50.000

-

50.000

Укупно за функц. класиф. 911

22.826.000

11.951.000

34.777.000

Приходи из буџета 01

22.826.000

Сопствени приходи 04
Укупно за ПА 0001 (01)
Укупно за ПА 0001 (04)

-

11.951.000

22.826.000
-

Укупно за ПРОГРАМ 8 (01)

22.826.000

Укупно за ПРОГРАМ 8 (04)

-

11.951.000
-

22.826.000

-

22.826.000

11.951.000
11.951.000

22.826.000

11.951.000
11.951.000

ПОЉОП
РИВРЕД
А,
ШУМАР
СТВО,
ЛОВ И
РИБОЛО
В

Шифра 0101 ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА 0002 – ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
3.16

421

Пољопривреда
Услуге по уговору
Субвенције

250.000

250.000

2.000.000

2.000.000

Укупно за функ. класиф. 421

2.250.000

2.250.000

Приходи из буџета (01)

2.250.000

2.250.000

Укупно за ПА 0002(01)

2.250.000

2.250.000

Пољопривреда
Текуће поправке и одржавање

4.000.000

4.000.000

Укупно за функ. класиф. 421

4.000.000

4.000.000

Приходи из буџета (01)

4.000.000

4.000.000

Укупно за ПА 0003 (01)

4.000.000

4.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 5 (01)

6.250.000

6.250.000

Шифра 0101 ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА 0003 – РУРАЛНИ РАЗВОЈ
421

ЗАШТИТ
А
ЖИВОТ
НЕ
СРЕДИН
Е
НЕКЛАС
ИФИКОВ
АНА НА
ДРУГОМ
МЕСТУ

Шифра 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА 0003 – ПРЕЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
3.17

560

Заштита животне средине
Услуге по уговору

400.000

400.000

Специјализоване услуге

400.000

400.000

Материјал

100.000

100.000

Укупно за функ. класиф. 560

900.000

900.000

Приходи из буџета 01

900.000

900.000

Укупно за ПА 0003 (01)

900.000

900.000

Укупно за ПРОГРАМ 6 (01)

900.000

900.000

ЈКП Троморавље
Плате и додаци запослених

900.000

900.000

Социј. и допр. на терет посл.

162.000

162.000

Социјална давања запосл.

80.000

80.000

Накнаде за запослене

20.000

20.000

150.000

150.000

ЈКП
ТРОМОР
АВЉЕ
СТАЛАЋ

Шифра 0101 ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0014– ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
3.18

510

Стални трошкови
Трошкови путовања

10.000

10.000

Услуге по уговору

340.000

340.000

Текуће поправке и одржавање

150.000

150.000

Материјал

150.000

150.000

Остале дотације и трансфери

100.000

100.000

Машине и опрема

350.000

350.000

Укупно за функц. класиф.510

2.412.000

2.412.000

Приходи из буџета 01

2.412.000

2.412.000

Укупно за ПА 0014 (01)

2.412.000

2.412.000

Укупно за ПРОГРАМ 2 (01)

2.412.000

2.412.000

ВОДОСН
АБДЕВА
ЊЕ

Шифра 0601 ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0001- ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
3.19

630

Водоснабдевање
Текуће субв. ЈКСП Развитак

2.500.000

2.500.000

Текуће субв. ЈП Морава

1.500.000

1.500.000

Зграде и грађевински објекти (ЈП
Морава)
Укупно за функц. класиф. 630

2.500.000

2.500.000

6.500.000

6.500.000

Приходи из буџета 01

6.500.000

6.500.000

Укупно за ПА 0001 (01)

6.500.000

6.500.000

Услуге по уговору (ЈКСП Развитак)

3.500.000

3.500.000

Укупно за функц. класиф. 630

3.500.000

3.500.000

Приходи из буџета 01

3.500.000

3.500.000

Укупно за ПА 0014(01)

3.500.000

3.500.000

10.000.000

10.000.000

Шифра 0601 ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0014- ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
630

Водоснабдевање

Укупно за ПРОГРАМ 2 (01)
МЕСНЕ
ЗАЈЕДН
ИЦЕ

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0002- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
3.20

160

Месне заједнице
Стални трошкови

800.000

Услуге по уговору

800.000

800.000

Текуће поправке и одржавање

800.000

800.000

Материјал

800.000

800.000

Порези, таксе

50.000

50.000

Новчане казне и пенали

50.000

50.000

Зграде и грађевински објекти

200.000

200.000

Машине и опрема

100.000

100.000

Остала основна средства

500.000

50.000

1.300.000

50.000

Укупно за функц. клас. 160

3.650.000

500.000

4.150.000

Приходи из буџета 01

3.650.000

-

3.650.000

Сопствени приходи 04

-

500.000

500.000

Укупно за ПА 0002 (01)

3.650.000

-

3.650.000

Укупно за ПА 0002 (04)

-

500.000

500.000

Укупно за ПРОГРАМ 15(01)

3.650.000

-

3.650.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (04)

-

500.000

500.000

РАЗВОЈ
ЗАЈЕДН
ИЦЕ
ЈП
ДИРЕКЦ
ИЈА

Шифра 1101 ПРОГРАМ 1-ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0002-УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.21

620

Развој заједнице ЈП Дирекција
Плате, додаци и накнаде запосл.

7.470.000

7.470.000

Социј. доприноси на терет посл.

1.344.000

1.344.000

Социј. давања запосленима

1.011.000

1.011.000

Накнаде трошкова за запослене

200.000

200.000

Нагр. запосл. и остали пос. расх.

200.000

200.000

Стални трошкови

730.000

730.000

Трошкови путовања

100.000

100.000

Услуге по уговору

1.500.000

1.500.000

Специјализоване услуге

2.800.000

2.800.000

Текуће поправке и одржавања

1.170.000

1.170.000

Материјал

2.000.000

2.000.000

Субв. јавн. нефин. пред. и орган.

100.000

100.000

Остале дотације и трансфери

765.000

765.000

Порези и таксе

530.000

530.000

Новч. казне и пен. по реш. судова

300.000

300.000

Зграде и грађ. објекти

700.000

Машине и опрема

300.000

150.000

450.000

Укупно за функц. класиф. 620

21.220.000

150.000

21.370.000

Приходи из буџета 01

21.220.000

-

21.220.000

Сопствени приходи 04

-

150.000

150.000

Укупно за ПА 0002(01)

21.220.000

-

21.220.000

Укупно за ПА 0002 (04)

-

150.000

150.000

700.000

Укупно за ПРОГРАМ 1 (01)

21.220.000

-

21.220.000

Укупно за ПРОГРАМ 1 (04)

-

150.000

150.000

Шифра 0701 ПРОГРАМ 7-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
620

Развој заједнице
Зграде и грађ. објекти

22.308.400

22.308.400

Укупно за функц. класиф. 620

22.308.400

22.308.400

Приходи из буџета 01

22.308.400

22.308.400

Укупно за ПА 0002 (01)

22.308.400

22.308.400

Укупно за ПРОГРАМ 7 (01)

22.308.400

23.698.400

Развој заједнице
Стални трошкови
Укупно за функц. класиф. 620

6.500.000
6.500.000

6.500.000
6.500.000

Приходи из буџета 01

6.500.000

6.500.000

Укупно за ПА 0010 (01)

6.500.000

6.500.000

Укупно за ПРОГРАМ 2 (01)

6.500.000

6.500.000

Шифра 0601 ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0010- ЈАВНА РАСВЕТА
620

ЈАВНИ
РЕД И
БЕЗБЕД
НОСТ
КЛАСИФ
ИКОВАН
НА
ДРУГОМ
МЕСТУ

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
3.22

360

Јавни ред и безбедност
класификован на другом месту
Услуге по уговору

400.000

400.000

Специјализоване услуге

100.000

100.000

Текуће поправке и одржавање

1.000.000

1.000.000

Материјал

100.000

100.000

Машине и опрема

500.000

500.000

Укупно за функц. класиф. 360

2.100.000

2.100.000

Приходи из буџета 01

2.100.000

2.100.000

Укупно за ПА 0001 (01)

2.100.000

2.100.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

2.100.000

2.100.000

Шифра 1501 ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА0003-ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
3.23

050

Незапосленост
Текуће дотације НЗС

400.000

400.000

800.000

Укупно за функц. класиф. 050

400.000

400.000

800.000

Приходи из буџета 01

400.000

Трансф. од ост. нивоа власти (07)

400.000
400.000

Укупно за ПА 0003 (01)

400.000

Укупно за ПА 0003 (07)

/

400.000
400.000

400.000

400.000

Шифра 1501 ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА0005-ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ
050

Незапосленост
Текуће дотације НЗС

1.250.000

1.250.000

2.500.000

Укупно за функц. класиф. 050

1.250.000

1.250.000

2.500.000

Приходи из буџета 01

1.250.000

/

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Трансф. од ост. нивоа власти (07)
Укупно за ПА 0005 (01)

1.250.000

Укупно за ПА (07)

/

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Укупно за ПРОГРАМ 3 (01)

1.650.000

/

1.650.000

Укупно за ПРОГРАМ 3 (07)

/

1.650.000

1.650.000

ОПШТИ
НСКИ
ПРАВОБР
АНИЛАЦ

Шифра 0602 ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0004- ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
4

4.01

330

УКУПНО
РАСХОД
ИИ
ИЗДАЦИ

307.482.90
0

Општински правобранилац
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси

130.000
20.000

20.000

Социјална давања запосленима

500.000

500.000

Стални трошкови

10.000

10.000

Трошкови путовања

10.000

10.000

Услуге по уговору

10.000

10.000

Материјал

10.000

10.000

Остале донације и трансфери

10.000

10.000

Укупно за функц. класиф.330

700.000

700.000

Приходи из буџета 01

700.000

700.000

Укупно за ПА 0004 (01)

700.000

700.000

Укупно за ПРОГРАМ 15 (01)

700.000

14.051.000

150.000

700.000
321.533.900

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној
администрацији („Сл. гласник РС“, број 104/2009), број запослених код корисника буџета не
може прећи максималан број запослених на неодређено време и одређено време, и то:
− 61 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
− 14 запослених у локалној администрацији на одређено време;
− 28 запослених у предшколским установама на неодређено време;
− 2 запослених у предшколским установама на одређено време;
− 25 запослених у јавним предузећима на неодређено време;
− 3 запослених у јавним предузећима на одређено време;
У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог
члана.
Члан 8.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 9.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 10.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
одговоран је начелник Општинске управе .
Члан 11.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише Председника општине и Општинско веће, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1.овог члана, Општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 12.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у
текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61.Закона о буџетском систему доноси
Општинско веће.
Члан 13.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне резерве на предлог органа управе
надлежног за финансије доноси Општинско веће.
Члан 14.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему
доноси Општинско веће.
Члан 15.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27.ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних
финансија.
Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 17.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2015. години по посебном акту (решењу)
који доноси Председник општине, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру
следећих раздела:
− Раздео 1
− Раздео 2
− Раздео 3 и
− Раздео 4.
Члан 18.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 5. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке
за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног
за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а
неизвршене у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 21.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о
јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/2012“).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем
нивоу нижа од 400.000 динара.
Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се
на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 24.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015.
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим
чланом Закона, Председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и
сигурност тог инвестирања.
Члан 25.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укљујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства
потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом
рационализације из става 1. овог члана.
Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“, број,
61/2005, 107/2009 и 78/2011) и члана 33. став 1. тачка 31) Статута општине Ћићевац („Сл. лист
општине Ћићевац“, број 17/13- пречишћен текст и 22/13), уз претходно прибављену сагласност
Министарства финансија.
Члан 28.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2014. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ћићевац за 2014.годину.
Члан 29.

Изузетно, у случају да се буџету општине Ћићевац из другог буџета (Републике,
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове
одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.
Члан 30.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине
општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 31.
У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и
других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,
за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене
које су то право стекли у 2015. години.
Члан 32.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других
извора прохода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета),
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво
остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење
обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 33.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Члан 34.
Саставни део ове одлуке је табела са планом прихода и планом расхода.
Саставни део ове одлуке је списак директних и индиректних корисника буџетских
средстава.
Члан 35.
Ову Одлуку објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац'' и доставити министру финансија.
Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине
Ћићевац'', а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 400-66/14-04 од 22.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Звездан Бабић

ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
За период 01.01.2015.-31.12.2015.
Економ.
класиф.

1
711
711110
711120
711140
711160
711180
711190
713
713120

Приходи ,
примања и
пренета
неутрошена
средства
2
Порез на доходак,
добит и
капиталне
добитке
Порез на зараде
Порез на приходе
од самосталних
делатности
Порез на приходе
од имовине
Порез на приходе
од осигурања лица
Самодоприноси
Порез на друге
приходе
Порез на имовину
Порез на имовину

Средства из
буџета 01

Средства из
сопст. извора 04

3

4

Средства из
осталих извора

5

Укупно

6
84.340.400

84.340.400
70.740.400

70.740.400
8.000.000

8.000.000
400.000
100.000
100.000
5.000.000
33.500.000
30.500.000

400.000
100.000
100.000
5.000.000
33.500.000
30.500.000

713310
713420
714
714430
714510

714540

714550
714560
714570
716
716110

733

733150

733250
741
741150

741520

741530

742

742150

742250

Порез на наслеђе и
поклон
Порез на
капиталне
трансакције
Порез на добра и
услуге
Комунална такса
закоришћење
рекламних паноа
Порези, таксе и
накнаде на
моторна возила
Накнаде за
коришћење добара
од општег
интереса
Концесионе
накнаде и
боравишне таксе
Општинске и
градске накнаде
Општинске и
градске комуналне
таксе
Други порези
Ком. такса за
истицање фирме
на пословном
простору
Трансфери од
других нивоа
власти
Тек. трансф. од
других нивоа
власти у корист
нивоа општине
Капит. трансф. од
др. нивоа власти у
корист опш.
Приходи од
имовине
Камате на средства
консол. рачуна
трезора општина
Накнада за
коришћење
шумског и пољопр.
земљишта
Накнада за
коришћење
простора и грађ
.земљишта
Приходи од
продаје добара и
услуга
Приходи од
продаје добара и
услуга или закупа
од стране
тржиш.орган. у
корист нивоа
општина
Таксе у корист
нивоа општина

1.000.000

1.000.000

2.000.000
2.000.000
6.500.000

6.500.000

100.000
100.000
4.000.000
4.000.000
100.000
100.000
200.000
200.000
2.000.000

2.000.000

100.000
100.000
10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

120.000.000
120.000.000
110.000.000
110.000.00
10.000.000
10.000.000
4.000.000

4.000.000

100.000
100.000
100.000
100.000
3.800.000
3.800.000
15.881.000
2.000.000

13.881.000
600.000

600.000

1.000.000

1.000.000

Приходи
општинских
органа од споредне
742350
продаје добара и
услуга које врше
држ.нетржишне
јединице
Новчане казне и
одузета
743
имовинска
корист
Приходи од
новчаних казни за
743320
саобраћајне
прекршаје
743350
Прих. од новч.
казни за прекршаје
у корист нивоа
општина
Мешовити и
745
неодређени
приходи
Мешовити и
неодређ. приходи у
745150
корист нивоа
општина
Примања од
841
продаје
земљишта
Примања од
продаје земљишта
841150
у корист нивоа
општина
Примања од
911
домаћих
задуживања
Примања од
911450
задуж.од послов
банака у земљи
ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

14.281.000
400.000

13.881.000

1.994.000
1.994.000
1.900.000
1.900.000

94.000

94.000
4.170.000

4.000.000

170.000
4.170.000

4.000.000

170.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
13.442.500

297.334.400 14.051.000

13.442.500

13.442.500

324.827.900

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА
За период: 01.01.2015.-31.12.2015.
Економ.
класиф.
1
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425

ОПИС
2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнадe трошкова за запослене
Награде запослен. и остали посебни расходи
Посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

Средства из
буџета
3
96.078.000
69.842.000
12.387.000
20.000
6.481.000
1.775.000
535.000
5.038.000
61.210.000
15.645.000
1.590.000
20.975.000
5.955.000
8.690.000

Средства
из сопс.
извора
4
2.440.000
1.890.000
340.000
/
200.000
10.000
/
/
9.677.000
1.430.000
290.000
780.000
980.000
650.000

Средства из
осталих
извора
5

Укупна
средства
6
98.518.000
71.732.000
12.727.000
20.000
6.681.000
1.785.000
535.000
5.038.000
70.887.000
17.075.000
1.880.000
21.755.000
6.935.000
9.340.000

426
43
431
44
441
444
45
451
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
484
49
499
51
511
512
513
515
541
61
611

Материјал
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
Амортизација некретнина и опреме
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШК.
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Субв. јавним нефин. предузећ. и организацијама
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти
Текуће дотације здравственим установама
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУР. И СОЦ. ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Нак. штете за повр. или штету нас. услед елем неп.
РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Остала основна средства
Земљиште
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

8.355.000
4.200.000
4.000.000
200.000
6.100.000
6.100.000
37.790.000
18.578.000
11.650.000
7.562.000
15.887.500
15.887.500
11.340.500
8.530.500
860.000
1.450.000
500.000
4.000.000
4.000.000
37.078.400
32.078.400
3.310.000
150.000
40.000
1.500.000
22.000.000
22.000.000
295.684.400

5.547.000
280.000
280.000
/
/
/
/
/
194.000
/
/
194.000
/
/
210.000
100.000
110.000
/
/
/
/
1.250.000
1.000.000
230.000
/
20.000
/
/
/
14.051.000

1.650.000
/
1.650.000
/
13.442.500
13.442.500

15.092.500

13.902.000
280.000
280.000
4.200.000
4.000.000
200.000
6.100.000
6.100.000
39.634.000
18.578.000
13.300.000
7.756.000
29.330.000
29.330.000
11.550.500
8.630.500
970.000
1.450.000
500.000
4.000.000
4.000.000
38.328.400
33.078.400
3.540.000
150.000
60.000
1.500.000
22.000.000
22.000.000
324.827.900

СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Скупштина општине,
Председник општине,
Општинско веће,
Општинска управа,
Општински правобранилац.
СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Народна библиотека,
ПУ ''Дечји вртић'',
Спортски центар,
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу- ЈП,
ЈП ''Радио'' Ћићевац,
ЈКП ''Троморавље'' Сталаћ,
МЗ Ћићевац,
МЗ Плочник,
МЗ Појате,
МЗ Лучина,
МЗ Сталаћ,
МЗ Град Сталаћ,
МЗ Мрзеница,
МЗ Трубарево,
МЗ Мојсиње,
МЗ Браљина.

Планирана маса средстава за плате за 2015. годину, упоредо по корисницима из буџета општине Ћићевац,
дата је у следећој табели:

у хиљадама динара:
Р. Бр.

Директни и
индиректни
корисници
буџетских
средстава
локалне
власти

1

Маса
средстава за
плате
планирана
за 2014.
годину

Буџетска
средства

2

1

Органи и организације локалне власти

2

Установе културе

3

Остале установе из области јавних служби
(навести називе: Спортски центар)
Месне заједнице

4

Дирекције основане од стране локалне
власти
Предшколске установе

5
6

Јавна предузећа основана од стране
локалне власти који се финансирају из
јавних прихода чија је намена утврђена
посебним законом
Остали индиректни корисници буџета
(навести називе: ЈП Радио и ЈП
Троморавље)
Нови корисници буџета- Опш. јавни
правобранлац
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

7

8
9
10

Ред.
бр.

1
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

Маса средстава за плате планирана за 2015. годину

Остали
извори
411
3
37.394
6.600
3.000

Буџетска
средства
412
4
6.696
1.300
700

1.000
13.000

180
3.220

16.096
/

2.914
/

7.900

Остали извори
411
5

411
7
34.052
5.850
2.340

412
8
5.943
1.054
421

/
7.470

/
1.344

15.100
/

2.718
/

2.149

5.030

907

600

120

/

/

85.590

17.279

69.842

12.387

2.000

2.000

412
6

900

900

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Директни и индиректни корисници
Број
Број
буџетских средстава локалне власти
запослених
запослених
на
на одређено
неодређено
време
време
2
3
4
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Остале установе из области јавних служби које
се финансирају из буџета (навести назив:
Спортски центар)
Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне власти
Укупно за све кориснике буџета на које се
односи Закон о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији
Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач локална
власт (индиректни корисници буџета-навести
називе: ЈП Радио и ЈП Троморавље)
Укупно за све кориснике буџета на које се не
односи Закон о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији
Укупно за све кориснике буџета

5(3+4)

3
2
5
2
2

3
5
52
10
5

/
14

/
2

/
16

75

16

91

28

2

30

11

1

12

39

3

42

114

19

133

412
10

1.890

340

1.890

340

Укупан број
запослених

3
47
8
3

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

411
9

1. Назив програма:

Социјална и дечја заштита

2. Шифра пројекта:
0901
Програмска активност:
0001- социјална помоћ
3. Назив буџетског корисника/Организационе јединице:
''Центар за Социјални рад за Варварин и Ћићевац'' са седиштем у Ћићевцу
4. Лице одговорно за реализацију програма: Мирољуб Стојадиновић, директор Центра
5. Веза програма са стратегијом:
Стратешки документ: Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013- 2022. године
6. Опис/значај програма:
Програм се реализује кроз: једнократне новчане помоћи, једнократне новчане помоћи за добровољно радно
ангажовање, накнаду за новорођенчад, накнаду за незапослене породиље.
Циљ програма је: Унапређење заштите сиромашних, побољшање положаја социо угроженог становништва и
ефикасније задовољавање потреба лица, а у складу са проценом њиховог актуелног стања, пружање помоћи
породицама са новорођеном децом, оснаживање жена и повећање наталитета.
7. Временски оквир програма: Предвиђено је да програм траје 12 месеци у буџетској години.
8. Правни основ програма:
- Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ број 24/2011)
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 и др. закон)
- Одлука о социјалној заштити („Сл. лист општине Ћићевац“, број 12/11, 13/13, 15/13 и 22/13),
- Правилник о начину организовања добровољног рада („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.5/2013)
- Статут Центра за социјални рад члан за општине Варварин и Ћићевац, са седиштем у Ћићевцу,
бр. 02-769/2011 од 07.12.2011. године
- План и програм Центра за социјални рад за 2015. године
- Стратегија одрживог развоја Општине Ћићевац 2013-2022. године(''Сл. лист општине Ћићевац'',бр. 6/13)
9. Приоритет програма: а) законски обавезан
б)висок
ц)средњи
д)низак

10. Права којима се програм реализује и њихова вредност:
Програм Социјалне и дечје заштите Општине Ћићевац реализује се кроз остваривање права на: једнократне
новчане помоћи, једнократне новчане помоћи за добровољно радно ангажовање, новчану накнаду за
новорођенчад, и накнаду за незапослене породиље.
Планирани износ за реализацију права на једнократне новчане помоћи и једнократне новчане помоћи за
добровољно радно ангажовање јесте 6.700.000,00 динара.
Право на једнократну новчану помоћ признаје се појединцу и/или породици, који се изненада или тренутно нађу
у стању социјалне потребе, коју не могу саме превазићи, према чл. 5 Одлуке о социјалној заштити општине
Ћићевац.
Право на једнократну новчану помоћ признаје се у следећим случајевима:
- прибављање личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;
- задовољавање основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијене);
- набавке лекова, медицинских помагала и помоћ у лечењу;
- набавка уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују;
- изласка младих из система социјалне заштите;
- других ванредних ситуација када се не може превазићи стање социјалне потребе;
Право на једнократну новчану помоћ признаје се и у виду признавања права на трошкове сахране, према члану
13. Одлуке о социјалној заштити општине Ћићевац. Право на трошкове сахране може се признати:
- за лице без прихода, смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај сноси
буџет општине Ћићевац;
- за кориснике права на новчану социјалну помоћ, у складу са законом;
- за лица неутврђеног идентитета;
- за лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање;
- за лица која имају сроднике за које је ЦСР утврдио да нису у могућности да сносе трошкове сахрањивања;
- за лица непознатог пребивалишта, боравишта, који се у тренутку смрти нађу на подручју општине
Ћићевац;
- изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазе се у стању социјалне потребе по
процени ЦСР;
Право на трошкове сахране може се признати уз приложене доказе о стварним трошковима лица које је
извршило сахрањивање. Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за
набавку најнеопходније погребне опреме.
Одлуком о социјалној заштити општине Ћићевац предвиђено је да појединац или породица право на једнократну
новчану помоћ могу осварити највише три пута у току календарске године, осим једнократне новчане помоћи за
добровољно радно ангажовање, као и да максималан износ једнократне новчане помоћи која се појединцу може
признати буде у висини просечне нето зараде остварене по запосленом у општини, познатог у моменту
одлучивања о праву.
На основу показатеља из 2014. године предвиђа се да ће у 2015. години служба Центра за социјални рад примити
око 500 захтева за остваривање права на једнократну новчану помоћ, за које се појединачно може издвојити у
просеку око 3.500,00 динара.
Право на једнократну новчану помоћ за добровољно радно ангажовање припада радно способним лицима, која
се налазе у стању социјалне потребе, на основу чл.7 Одлуке о социјалној заштити општине Ћићевац.
На основу показатеља из 2014. године предвиђа се да ће у 2015. години, служба Центра за социјални рад
примити око 500 захтева за остваривање права на добровољно радно ангажовање. Накнада за један сат
добровољног радног ангажовања у 2014. години износила је 115 динара, што је минимална цена рада,а од
01.01.2015. године, примењиваће се цена рада од 121 динара, сходно одлуци Владе Републике Србије.
Планирани износ за реализацију права на накнаду на новорођенчад и незапослене породиље јесте 930.000,00
динара.
Право на накнаду за новорођенчад признаје се за сваку новорођену бебу по 5.000,00 динара, а предвиђа се да ће
у 2015. години бити око 66 беба. Такође, планирано је Одлуком о допуни одлуке о социјалној заштити општине
Ћићевац бр. 011-3/13-02 од 20.12.2013. године, да свака незапослена породиља која има пребивалиште на
територији општине Ћићевац, добија месечно по 5.000,00 динара до навршене године детета. За 2015.годину
предвиђа се 10 незапослених породиља.
Право на накнаду на новорођенчад и накнаду за незапослене породиље неопходно је омогућити у циљу
повећања наталитета, као у циљу побољшања положаја незапослених породиља и продица.
11. Ризици у реализацији пројекта: Финансијска средства

12. Буџет програма:
а) 090- Социјална зашитита
б) расходи програма по економској класификацији
- 472931
6.700.000,00
- 472311
930.000,00
ц) извор финансирања програма: 01- Средства из буџета локалне самоуправе износ 7.630.000,00 динара
д) економска класификација прихода 791111- приходи из буџета- 7.630.000,00 динара
13. Резултати програма:
Реализацијом програма социјалне и дечје заштите општине Ћићевац омогућено је унапређење и осигурање
квалитета живота лица и/или породица у стању социјалне потребе, и то обезбеђивањем егзистенцијалног
минимума и пружањем помоћи и подршке у социјалној интеграцији појединца и породица. У оквиру тога,
новчаном накнадом за новорођенчад и накнадом незапосленим породиљама, оснажују се породице, осигурава се
повећање наталитета и подстиче останак младих брачних парова у општини Ћићевац.

1. Назив програма:

Путна инфраструктура

2. Шифра пројекта:
0701
Програмска активност:
0002- одржавање путева
3. Назив буџетског корисника/Организационе јединице:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу- ЈП
4. Име и презиме лица које је одговорно за реализацију пројекта:Бојан Бошковић
5. Веза програма са стратегијом: Стратешки документ: Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 20132022. године.
6. Опис/значај програма: Значај реализације програма се огледа у томе што се повећава општа безбедност у
саобраћају као и квалитет живота мештана који живе и користе улице, тротоаре, који су предмет овог плана.
7. Временски оквир програма: Предвиђено је да програм траје 12 месеци у буџетској години.
8. Правни основ програма:
- Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС и 98/13- одлука УС)
- Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу- ЈП (''Сл. лист општине Ћићевац, бр.
10/13)
- Програм пословања предузећа за 2015. годину
- Стратегија одрживог развоја Општине Ћићевац 2013-2022. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/13)
9. Приоритет програма: а)законски обавезан
б)висок
ц)средњи
д)низак
10. Права којима се програм реализује и њихова вредност:
Програм и план рада Дирекције за 2015. годину огледа се у реализацији следећих пројеката:
− Изградња (асфалтирање) одређених улица, предвиђених Програмом рада за 2015. годину, на територији
општине
− Ревитализација (пресвлачење) и крпљење ударних рупа у предвиђеним улицама
− Изградња бехатона
− Изградња паркова, игралишта за децу и паркинга
− Одржавање путне инфраструктуре
Планирани износ новчаних средстава за реализацију набројаних пројеката износи 22.308.400,00 динара. Износ
предвиђен за изградњу зграда и објеката износи 18.040.000,00 динара. Планирана средства за капитално
одржавање зграда и објеката износи 4.268.400,00 динара.
11. Ризици у реализацији пројекта: Недостатак финансијских средстава
12. Буџет програма:
а) 620 Развој заједнице
б) расходи програма по економској класификацији
− 511231 (асфалтирање)
4.847.000,00
− 511231 (изградња бехатона)
8.743.000,00
− 511293 (изградња паркова...) 4.450.000,00
− 511331 (пресвлачење улица) 3.798.400.00
− 511393 (одржавање улица)
470.000,00
в) извор финансирања програма: 01-Средства из буџета, износи 22.308.400,00 динара
г) економска класификација прихода: 791111- приходи из буџета 22.308.400,00
13. Резултати програма: реализацијом овог програма желимо да омогућимо развој путне инфраструктуре у
општини Ћићевац и тиме олакшамо и побољшамо квалитет живота мештана.

1. Назив програма:
Комунална делатност
2. Шифра пројекта:
0601
Програмска активност:
0010- јавна расвета
3. Назив буџетског корисника/ Организационе јединице:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу- ЈП
4. Лице одговорно за реализацију пројекта: Бојан Бошковић
5. Веза документа са стратегијом: Стратешки документ: Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 20132022. године.
6. Опис/значај програма: Програм јавне расвете се огледа у томе што се побољшава квалитет живота мештана,
поготово у вечерњим часовима када је улично осветљење неопходно.
7. Временски оквир програма: Предвиеђено је да програм траје 12 месеци у буџетској години.
8. Правни основ програма:
- Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу- ЈП (''Сл. лист општине
Ћићевац, бр. 10/13)
- Стратегија одрживог развоја Општине Ћићевац 2013-2022. године („Сл. лист општине Ћићевац“,бр. 6/13)
- Програм пословања предузећа за 2015. годину
9. Приоритет програма:
а)законски обавезан
б)висок
ц)средњи
д)низак
10. Права којима се програм реализује и њихова вредност:
Програмом и планом рада Дирекције за 2015. годину предвиђене су активности у области јавног осветљења. За
ову сврху издвојена су одређена новчана средства, као и обучена радна снага која ће се ангажовати на замени
сијалица и другог одржавања јавне расвете. Планирани износ новчаних средстава за реализацију набројаних
пројеката износи 6.500.000 динара.
На територији општине јавном расветом је покривено 95 одсто улица, што износи око 45 километара.
Укупан број светиљки на територији општине износи око 1.700 на око 1.800 стубова.
На годишњем нивоу добијемо од 50 до 70 захтева за интервенцијама на јавној расвети. То се углавном односи на
замену сијалица. Наше екипе се у најкраћем року одазивају и излазе на терен и решавају проблеме по захтевима.
Изузетно, када нисмо у могућности да сами решимо проблем, обраћамо се локалној јединици
електродистрибуције.
Од укупног броја инсталисаних светиљки на територији општине, у просеку, на годишњем новоу заменимо 25
до 30 одсто.
Приликом замене светиљки уграђујемо такозване „штедљиве“ светиљке, и тиме битно доприносимо смањењу
трошкова за електричну енергију. Удео „штедљивих“ сијалица у укупном броју светиљки је 55 до 70 одсто.
Укупна потрошња електричне енергије на годишњем нивоу у нашој општини износи око 4.000.000,00 динара.
11. Ризици у реализацији пројекта:
− недостатак финансијских средстава
12. Буџет програма:
а) 620 развој заједнице
б) расходи програма по економској класификацији
− 421211 (услуге за електричну енергију) 6.500.000,00
в) извор финансирања програма: 01- Средства из буџета, износи 6.500.000,00 динара
г) економска класификација прихода: 791111-приходи из буџета- 6.500.000,00
13. Резултати програма:
Реализацијом овог програма желимо да омогућимо становницима општине Ћићевац квалитетнији живот, као и
већу безбедност у вечерњим и ноћним часовима.

1. Назив програма: Развој културе
2. Шифра
1201
пројекта:
0002-подстицај културном и уметничком стваралаштву
Програмска
активност:
3. Назив буџетског корисника/организационе јединице: Народна библиотека Ћићевац
4. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ: Мишел Радовановић

5.ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА: Одржање континуитета у културним програмима,
манифестацијама и активностима као и повећање интересовања јавности на територији локалне заједнице за
активности културног садржаја. Приближавање културних тековина и вредности у сваком поједнинцу, подизање
свести о култури и васпитању код младих, развијање навика за суживот са културом.
ИНДИКАТОРИ ИСХОДА: Задовољење потреба корисника за културним садржајима – задовољан корисник;
обогаћен је квалитет живота сваког појединца; анимирање младих људи за рад у секцијама; подизање културе на
виши ниво, побољшана корелација са образовним институцијама.
6. ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:
А) Правни основ:
- Закон о библиотечкој-информационој делатности (''Сл. гласник РС'', бр. 52/11)
- Закон о култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09),
- Статут Народне библиотеке Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 5/09, 6/06 и15/13)
Б) Приоритет програма: а) законска обавеза
б)висок
в)средњи
г)низак
В) Ризици остварења програма: недостатак средстава у буџету; недостатак наменских средстава
БУЏЕТ ПРОГРАМА
Приходи и примања програма
извор финансирања
опис
износ
01
Средства из буџета
04
Сопствени приходи
буџетских
корисника
економска
421
Стални трошкови
01/
класификација
04- 20.000,00
422
Трошкови дневница
01-182.000,00
04- 90.000,00
423
Услуге по уговору
01-700.000,00
04- 60.000,00
424
Специјализоване услуге
01-375.000,00
04-100.000,00
426
Трошкови материјала
01-120.000,00
04- 60.000,00
УКУПАН БУЏЕТ:
01-1.377.000,00
04- 330.000,00

1.377.000,00
330.000,00

1.Назив програма:
Предшколско васпитање
2.Шифра програма:
2001
3. Назив организационе јединице/буџетског корисника: ПУ „Дечји вртић“ Ћићевац
4.Име и презиме лица које је одговорно за реализацију пројекта: Саша Газибарић
5. Опис и кључни циљеви програма:
а) Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем
ИНДИКАТОРИ ИСХОДА: У установу је уписано 187 детета. Број деце у општини од 0-6,5 година је 391.
Обухват деце која похађају установу у односу на број деце у општини исказано у процентима је 52. У установи
нема деце на листи чекања.
б) Унапређење доступности
ИНДИКАТОРИ ИСХОДА: У установи нема деце са додатним образовним потребама. Установа нема прилагођен
простор за децу инвалиде.
Програмска активност:
Функционисање предшколских установа
Шифра: ПА
0001
6. Правни основ програма:
- Закон о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
- Статут ПУ ''Дечји вртић'' Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“,бр. 2/10 и 11/11)
- Стратегија одрживог развоја Општине Ћићевац 2013-2022. године („Сл. лист општине Ћићевац“,бр. 6/13)
- Правилник о раду ПУ бр. 487 од 29.11.2010. године
7. Опис и кључни циљеви програма:
а) Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом
ИНДИКАТОРИ ИСХОДА: Број објеката предшколских установа-1; просечан број деце у групи-15,58; просечан
број деце по васпитачици-12,46.
Није било интерних-екстерних контрола у којима је констатована неадекватна опремљеност предшколске
установе материјалом и средствима.
Наложене су две мере од стране санитарне инспекције, а која се односи на испуњавање основних критеријума за
рад опремања кухиње и инспекције за противпожарну заштиту.
Задовољство родитеља и запослених техничким капацитетима у ПУ је добро.
б) Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања
Нема интерних и екстерних контрола у којима је констатовано да су стручне услуге незадовољавајуће.
Посебних и специјалних програма установа нема.
ИНДИКАТОРИ ИСХОДА: Сви васпитачи (15), стручни сарадник и медицинске сестре (2) имају по 24 бода на
годишњем нивоу за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима.
Задовољство родитеља васпитно-образовним радом у ПУ је одлично.
в) Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава
ИНДИКАТОРИ ИСХОДА: Просечна цена по групи је 2.243,45 динара (22 детета на целодневном боравку са
ценом од 2.400,00 динара и 40 детета на полудневном боравку са ценом од 1.370, 62 динара). Учешће родитеља
деце у трошковима предшколског образовања је 20%. Укупан број запослених васпитача у установи је 17 (15
васпитачица и 2 мед.сестре), а укупан број запослених по детету је 0,15. Реални трошкови предшколског
васпитања и образовања-економску цену у односу на највишу цену коју родитељ плаћа је 20.000,00 динара.
Годишња потрошња топлотне енергије је намењена за загревање просторија МW по 1000 м 2 површине-17 тона
угља и 7 метара дрва-250.000,00 динара. Годишња потрошња електричне енергије је 300.000,00 динара (3,79 KW
по м2; 1200 м2). Годишња потрошња воде по запосленом раднику је 20,04 м3

1.Назив програма:
2.Шифра програма:
Програмска активност:
3.Сектор:
4. Сврха:

Развој пољопривреде
0101
0002- Подстицаји пољопривредој производњи
Пољопривреда и рурални развој
Унапређење пољопривредне производње у општини
Ћићевац
5. Назив буџетског корисника/Организационе јединице: Буџет општине Ћићевац/Општинска управа
6. Име и презиме лица које је одговорно за реализацију пројекта: Драгана Радосављевић, помоћник
председника
7. Веза програма са стратегијом: Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013-2022. године
8. Назив програмске активности: Подстицаји пољопривредној производњи
9. Шифра програмске активности: ПА 0002
10. Назив пројекта: Програм подршке развоју воћарства и сточарства
11. Опис/значај пројекта: Унапређења воћарске производње спроводиће се кроз субвенционисање набавке
висококвалитетног садног материјала. Унапређење сточарске и млекарске производње реализоваће се кроз
субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала у говедарству, а у плану је и набавка
вискоквалитетних приплодних грла, као и едукација пољопривредних произвођача
12. Циљ пројекта:
− Унапређње расног састава у говедарству и повећање броја квалитетних грла,
− Квалитетнији производи из примарне биљне производње,
13. Индикатор: Програм локалних подстицаја реализован у потпуности
14. Временски оквир: 12 месеци
15. Правни основ програма:
− Закон о подстицајима у пољопривредном и руралном развоју ("Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 10/2013)
− Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 127/07)
− Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013-2022. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/13)
16. Приоритет програма: а) законски обавезан б) високи в) средњи г) низак
17. Ризици остварења пројекта: Недостатак финансијских средстава
18. Буџет пројекта: конто 423 000- 250.000 динара
451 000- 2.000.000 динара
19. Резултати пројекта: Повећан број квалитетних грла и повећан квалитет воћарске производње

1.Назив програма:
Развој пољопривреде
2.Шифра програма:
0101
Програмска активност:
0003- рурални развој
3.Сектор:
Пољопривреда и рурални развој
4. Сврха:
Унапређење пољопр. производње у општини Ћићевац
5. Назив буџетског корисника/Организационе јединице: Буџет општине Ћићевац/Општинска управа
6. Име и презиме лица које је одговорно за реализацију пројекта: Драгана Радосављевић, помоћник
председника
7. Веза програма са стратегијом: Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013-2022. године
8. Назив програмске активности: Рурални развој
9. Шифра програмске активности: ПА 0003
10. Назив пројекта: Уређење пољских путева
11. Опис/значај пројекта: Пројекат подразумева равњање и насипање пољских путева на територији општине
Ћићевац
12. Циљ пројекта: проходност путева
13. Индикатор: Уређено 10 км пољских путева
14. Временски оквир: 3 месеца
15. Правни основ програма:
− Закон о подстицајима у пољопривредном и руралном развоју ("Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 10/2013)
− Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 127/07)
− Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013-2022. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/13)
16. Приоритет програма: а) законски обавезан б) високи в) средњи г) низак
17. Ризици остварења пројекта: Недостатак финансијских средстава
18. Буџет пројекта: конто 425 000- 4.000.000,00 динара
19. Резултати пројекта: Уређени пољски путеви

1.Назив програма:
Социјална и дечја заштита
2.Шифра програма:
09001
Програмска активност:
0001- социјална помоћ
3.Назив буџетског корисника/Организационе јединице: Општинска управа Ћићевац
4. Лице одговорно за реализацију програма: Златан Кркић – председник општине Ћићевац, Марина Лукић –
начелник Општинске управе општине Ћићевац, Драгана Стефановић – повереник за избеглице и миграције
5. Веза програма са стратегијом: Стратешки документи: Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 20132022; Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији у општини Ћићевац 2014-2018
6. Опис/значај програма: Програм се реализује доделом средстава породицама избеглих/интерно расељених
лица које бораве на територији општине Ћићевац за куповину сеоских кућа са окућницом, за оне који поседују
своје објекте а који су недовршени или захтевају адаптацију или санацију, набавком машина, алата и опреме за
доходоване активности за незапослена лица која искажу потребу за овим видом економског оснаживања, као и
кроз једнократне помоћи. ЦИЉ програма: побољшање социјално-економских услова живота грађана који
припадају посебно осетљивим друштвеним групама (избеглице и ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији).
7. Временски оквир програма: Предвиђено је да се ПА остваре до септембра 2015. године, али је могуће да се
због понављања јавних позива завршетак истих продужи до децембра 2015.
8. Правни основ програма:
- Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“, бр. 18/92, „Сл. лист СРЈ'', бр. 45/02 – одлука СУС и „Сл. гласник
РС“, бр. 30/10),
- Закон о управљању миграцијама („Сл. гласник РС“, бр. 107/12)
- Уредба о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04)
- Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица („Сл. гласник РС“ 14/11),
- Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013-2022 („Сл. лист општине Ћићевац“ бр. 6/13)
- Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији 2014-2018 („Сл. лист општине Ћићевац“ бр. 5/14)
- Одлука о социјалној заштити општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 12/11, 13/13, 15/13 и
22/13),
- Уговори са Комесеријатом за избеглице и миграције РС.
9. Приоритет програма: а) законски обавезан б) високи в) средњи г) низак
10. Програмске активности и њихова вредност:Право на доделу средстава за куповину сеоске куће са
окућницом до максималног износа 950.000,00 динара могу остварити 8 (осам) породица које немају решено
стамбено питање, тј. живе као подстанари, и као интерно расељена лица имају пријављено боравиште на
територији општине Ћићевац. Планирана укупна средства за реализацију по Уговору потписаним са
Комесеријатом за избеглице и миграције РС су 6.650.000,00 динара од чега је учешће општине Ћићевац
332.500,00 динара. ПРАВО НА КУПОВИНУ И ДОДЕЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА у максималном
износу до 550.000,00 динара може остварити 10 (десет) породица, које поседују властите објекте а којима је
потребна доградња, адаптација или санација. Планирана средства за ову активност износе 5.500.000,00 динара
од чега је учешће општине Ћићевац 275.000,00 динара.ПРАВО НА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ КРОЗ
ДОХОДОВАНЕ АКТИВНОСТИ у максималном износу од 200.000,00 динара по породици могу остварити 10
(десет) породица, које имају незапослене радно способне чланове а чији је материјални положај
незадовољавајући. Планирана средства за реализацију ове активности су 2.000.000,00 динара, од чега учешће
општине Ћићевац износи 100.000,00 динара.
Поред горе наведеног напомиње се да је буџетском линијом за ову популацију опредељено 1.000.000,00 динара.
Дакле, УКУПНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНА ЗА 2015.
ГОДИНУ ИЗНОСЕ 14.500.000,00 ДИНАРА.
11. Ризици: Постоји могућност да потенцијални корисници не пронађу куће са окућницом за цену предвиђену
за њихову куповину, а постоји и проблем великог броја нелегализованих објеката, који не могу бити у промету, а
у случају да се не пронађу куће, неопходно је извршити повраћај додељених средстава.
12. Економска класификација: конто: 472 000- накнаде за социјалну заштиту- 14.500.000 динара
13. Резултати програма: Реализацијом ових активности очекује се унапређење социјално-економског положаја
ове посебно друштвено осетљиве групе наших суграђана, пре свега решавањем њиховог стамбеног статуса,
побољшање услова становања, као и побољшање материјалног положаја пружањем могућности да кроз
доходовне активности, сопственим радом, побољшају свој материјални положај. Повременим новчаним
помоћима могуће у неким специфичним ситуацијама помоћи лицима која се нађу у стању неке социјалне
потребе и слично. Све ће то утицати на њихову потпуну интеграцију.

1. Назив програма:

Примарна зд

2. Шифра програма:
0801
Програмска активност:
0001- Функц
3. Назив буџетског корисника: Дом здравља Ћићевац
4. Лице одговорно за реализацију програма: Др Зоран Миливојевић
5. Веза програма са стратегијом: Стратешки документ:
- Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 88/10 и 99/10)
- Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013-2022. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/13)
6. Опис и кључни циљеви програма:
Програмске активности се реализују кроз следеће пројекте:
− „Кућна нега и лечење старих и непокретних паци“
7. Временски оквир програма:Предвиђено је да програм траје 12 месеци у буџетској години.
8. Правни основ програма:
- Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12)
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 101/12-одлука УС, 119/12, 99/14, 123
- Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 125/04)
- Стратегија Јавног здравља РС („Сл. гласник РС“, бр. 22/09)
- Статут Дома здравља Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 12/06)
- Стратешки план Дома здравља Ћићевац, од 09.09.2011. године
- Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013-2022. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/13)
9. Приоритет програма: 1) законски обавезан 2)висок 3)средњи
4)низак
10. Индикатори исхода:
У оквиру прве програмске активности/пројекта „Кућна нега и лечење старих и непокретних пацијената и брига за орално здрав
Дом здравља у оквиру своје организационе структуре, односно Одељења за здравствену заштиту одраслих становника са хи
изабраних лекара. У 2014. години укупно је обављено 50.089 прегледа, од тога 45.898 куратива и 4.191 превентива. Удео у
остварено 7.492, проценат скрининга у односу на план је 102,99%. Просечан број посета по изабраном лекару износи 7.155.
тиче лечења старих знатно унапредити квалитет пружања здравствене заштите напред наведној популацији. Овим пројекто
медицинску индикацију за долазак екипе пацијената на територији Мојсиња, Трубарева, Плочника и др.
Стоматолошка служба тренутно ради са два уговорена стоматолога, од тога један спец. деч. прев. стом., неопходан је стоматоло
пријемом зубног техничара наше становништво не би морало да одлази у друге градове за зубну протетику.
У оквиру друге програмске активности/пројекта „Обезбеђење Дома здравља Ћићевац“ стварају се услови за безбедно пружање
У оквиру треће програмске активности/пројекта – „Куповина биохемијског аналајзера, апарата за хематологију, елиза читача и
дијагностике на нивоу примарне здравствене заштите и едукацији грађана о здравим стиловима живота, а ради превенције наст
11. Ризици у реализацији пројекта:
− финансијска средства
− непридржавање корисника пројекта терапије и здравих стилова живота
12. Буџет програма:
а) 760 - Здравствена заштита
б) Расходи програма по економској класификацији:
− 464 000- 10.000.000,00 динара
в) Извор финансирања програма: 01 – средства из буџета локалне самоуправе у износу од 10.000.000,00 динара.
г) Економска класификација прихода 791000- Текући трансфери од других нивоа власти- из буџета општине 10.000.000,00
13. Резултати програма:
Стварање услова за унапређење пружања медицинских услуга и лечења на нивоу примарне здравствене заштите и едукацији гр
као и добро опремљена дијагностика за рано откривање болести.
Подизање нивоа здравственог стања оболелих од најтежих болести кроз унапређење услова за пружање здравствених услуга на
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3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501
Економска и развојна политика
Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и
адекватног привредног амбијента за привлачење
инвестиција
Буџет општине Ћићевац/Општинска управа
Драгана Радосављевић, помоћник председника
Стратегија одрживог развоја општине Ћићевац 2013
до 2022. године
Подстицаји за развој предузетништва
ПА 0003
Субвенције за самозапошљавање
Подршка самозапошљавању подразумева пружање
стручне помоћи, обуку из области предузетништва и
субвенцију за самозапошљавање. Средства за
самозапошљавање се одобравају у виду субвенције
ради оснивање радње, задруге, или другог облика
предузетништва. Субвенције се одобравају у износу
од 160.000 динара по кориснику. У плану је додела 5
субвенција за самозапошљавање у 2015. години.
Развијање предузетничког духа и отварање нових
предузећа
Број новооснованих радњи или другог облика
предузетништва
12 месеци
Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10)
А) законски обавезан б) висок ц) средњи д) низак
Недостатак финансијских средстава
конто: 464 000- 800.000,00 динара
Отворено 5 радњи

Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА
Основ за доношење Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2015. годину јесте Закон о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и
108/13) који у чл. 43. прописује да скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне
власти.
Припрема и доношење буџета општине Ћићевац за 2015. годину врши се у складу са
Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне
власти за 2015. год. и пројекцијом за 2016. и 2017. годину, које је донео министар финансија,
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и
Упутством за припрему буџета општине Ћићевац број: 400-43/14/04 од 01.08.2014. године и
број 400-56/14-04 од 28.11.2014. год.
На основу члана 112. Закона о буџетском систему , одредбе закона које се односе на
програмски део буџета, примењују се у целини од доношења Одлуке о буџету за 2015. годину.
Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а
ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем. У складу са тим Министарство финансија је објавило Упутство за
израду програмског буџета које садржи шифрарник програмске класификације у Анексу 5
Упутства, под називом Униформни програми и програмске активности јединица локалне
самоуправе.
СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25.
Закона о буџетском систему и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе.
За финансирање надлежности ЈЛС на основу чл. 6. , 35. и 36. Закона о финансирању
локалне самоуправе , буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на
њеној територији, уступљени приходи и трансфери.
Изворни приходи:
- Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и
поклоне;
- Локалне административне таксе;
- Локалне комуналне таксе;
- Боравишне таксе;
- Накнада за уређивање грађевинског земљишта;
- Приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од
других концесионих послова које ЈЛС закључи у складу са законом;
- Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом скупштине ЈЛС и одузета имовинска корист у том поступку;

-

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у
државној својини, које користи ЈЛС, односно органи, организације и службе ЈЛС и
индиректни корисници њеног буџета;
- Примања од продаје покретних ствари у државној својини које користеоргани,
организације и службе ЈЛС;
- Приходи од камата на средства буџета ЈЛС;
- Приходи по основу донацијајединици локалне самоуправе;
- Други приходи утврђени законом.
Стопе изворних прихода, као и начине и мерила за одређивање висине локалних
комуналних такси и накнада, утврђује скупштина ЈЛС својом одлуком, у складу са
законом.
ЈЛС са нивоа републике припадају:
1) Уступљени приходи и
2) Трансфери.
Уступљени приходи :
- Порез на доходак грађана (80% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту
запосленог и остали приходи у складу са законом);
- Порез на наслеђе и поклон;
- Порез на пренос апсолутних права ;
- Накнада за загађивање животне средине;
- Накнада за коришћење минералних сировина;
- Накнада за извађени материјал из водотока;
- Накнаде за коришћење шума;
- Накнаде за коришћење вода;
- Накнаде за промену намене пољопривредног земљишта;
- И друге накнаде у складу са законом.
Што се тиче ненаменског трансфера у 2015. години, Упутством министра финансија
утврђено је да општини Ћићевац припада општи трансфер у износу од 108.000.000,00
динара ( у истом износу као и у 2014. години). У 2015. години планирају се примања од
задуживања, и то: 20.000.000,оо динара за капиталне инвестиције и 10.000.000,оо динара за
текућу буџетску ликвидност- укупно 30.000.000,оо динара.
Укупни приходи и примања буџета општине Ћићевац за 2015. годину
СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу,
утврђена су ограничења појединих врста расхода , која су примењена у буџету општине за
2015. годину .
Плате се планирају у мањем обиму за око 2,5% као последица одлива броја запослених
до кога ће доћи у току 2015. године, а у складу са Програмом Владе Републике Србије који
предвиђа смањење броја запослених за 5% до 01.јула 2015. године. Ради решавања одлива
броја запослених у 2015. години, средства за ове намене се планирају на економској
класификацији 414- Социјална давања запосленима, ради исплате отпремнине запосленима.
У буџетској 2015. години не планирају се средства за обрачун и исплату божићних,
годишњих и других врста награда и бонуса, предвиђених посебним и појединачним
колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2015.
години.
Буџетом општине Ћићевац за 2015. годину планирани су следећи расходи и издаци у
складу са економском класификацијом расхода и издатака :
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
98.518.000,00
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
70.887.000,00
АМОРТИЗ. НЕКРЕТН. И ОПРЕМЕ
280.000,00
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
4.200.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ
ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФ.
СОЦ. ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШ.
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

6.100.000,00
39.634.000,00
29.330.000,00
11.550.500,00
38.328.400,00
22.000.000,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА
Скупштина општине
8.258.500
Председник општине и Општинско
12.912.000
веће
Општинска управа
73.720.000
Превенција и отклањање последица
2.570.000
елементарних непогода и других
ванредних ситуација
Трансакције везане за јавни дуг
26.200.000
Социјална заштита
9.200.000
Социјална помоћ угроженом
14.500.000
становништву-избеглице
Здравство
10.000.000
Основно образовање
15.008.000
Средње образовање
2.000.000
Народна библиотека
11.719.000
Спортски центар Ћићевац
5.861.000
Услуге рекреације и спорта
5.000.000
Општински спортски савез
ЈП Радио Ћићевац
8.368.000
Верске и остале заједнице
1.500.000
Црвени крст
1.800.000
Предшколско образовање
22.826.000
Пољопривреда, шумарство, лов и
6.250.000
риболов
Заштита животне средине
900.000
ЈКП Троморавље Сталаћ
2.412.000
Водоснабдевање
10.000.000
Месне заједнице
3.650.000
Развој заједнице ЈП Дирекција
50.028.400
Јавни ред и безбедост некласификован
2.100.000
на другом месту
Општински правобранилац
700.000

