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II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Број запослених за које се у буџету општине обез бе 
ђу ју средства за плате:

1. Органи општине: број изабраних лица 3,
број постављених лица 8,
број запослених на неодређено време 88,
број запослених на одређено време 10.
2. Установе културе: број именованих лица 3,
број запослених на неодређено време 21,
број запослених на одређено време 6,
3. Туристичкоспортски центар:
број именованих лица 1,
број запослених на неодређено време 12,
број запослених на одређено време 5,
4. Предшколска установа:
број именованих лица 1,
број запослених на неодређено време 89,
број запослених на одређено време 10,
5. Месне заједнице: број запослених на неодређено

време 10.”

Члан 9.

За извршење ове Одлуке одговоран је Председник
општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник
општине.

Члан 10.

Наредбодавац директних и индиректних буџетских
корисника 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 11.

Руководилац директног, односно индиректног
буџетског корисника буџетских средстава одговоран
је за закониту, наменску, економичну и ефикасну
употребу буџетских средстава.

Члан 12.

Средства сталне буџетске резерве користе се за на ме 
не утрвђене у члану 70. Закона о буџетском систему.

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске ре 
зерве доставља се Скупштини, уз завршни рачун буџета.

Члан 13.

Одлуку о промени и преносу апропријације у теку 
ћу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 14.

Решење о употреби текуће и сталне буџетске
резерве доноси Општинско веће.

Члан 15.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
Општинско веће.

Члан 16.

Овлашћује се Председник општине да:
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 може обуставити привремено извршење поје ди 
них издатака буџета, у случају да се издаци повећају
или примања буџета смање;

 одлучује о употреби средстава предвиђених за
намене где није извршен ближи распоред.

Члан 17.

Одељење за финансије редовно прати извршење бу 
џе та и два пута годишње информише Општинско ве 
ће, у року од петнаест дана по истеку шесто месеч ног,
односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 
става 1. овог члана, Општинско веће општине Велика
Плана усваја и доставља извештај Скупштини опш 
тине Велика Плана.

Члан 18.

Општинско веће одговорно је за спровођење фис 
кал не политике и управљање јавном имовином, при 
хо дима и примањима и расходима и издацима на на 
чин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са
чла ном 27ж Закона о буџетском систему, може под 
нети захтев Министарству финансија за одобрење фис 
калног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%,
уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 19.

Новчана средства буџета општине, директних и ин 
ди ректних корисника средстава тог буџета, као и дру 
гих корисника јавних средстава који су укључени у
кон солидовани рачун трезора општине, воде се и
депо нују на консолидованом рачуну трезораа.

Члан 20.

Задуживање општине вршиће се у скл аду са
Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, број
61/2005, 107/2009 и 78/2011).

За финансирање дефицита текуће ликвидности,
који може да настане услед неуравнотежености
кретања у приходима и расходима буџета, председник 
општине може се задужити у складу са одредбама
члана 35. Закона о јавном дугу.

Члан 21.

Распоред и коришћење средстава врши се по финан 
сиј ским плановима које доносе руководиоци дирек 
тних и индиректних буџетских корисника.

Члан 22.

На терет буџетских средстава корисник може
преузимати обавезе само до износа апропријације
утврђене овом одлуком.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преу 
зети обавезу по уговору који се односи на капиталне
из датке и захтева плаћање у више година, на основу
пред лога одељења за финансије, уз сагласност опш 
тин ског већа.

Корисник буџетких средстава, који одређени рас 
ход извршава из средстава буџета и других прихиода,
обавезан је да измирење тог расхода прво врши из
прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2016. години у складу са одо 
бреним апропријацијама у тој години, а не извршене у
току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет
одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 23.

Преузете обавезе и све финсијске обавезе морају би 
ти извршене искључиво на принципу готовинске ос но 
ве са консолидованог рачуна трезора, осим ако је за ко 
ном, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава приликом доде 
љивања уговора о набавци добара, пружању услуга
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе 
у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о
јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 25.

Корисник буџетских средстава не може, без прет 
ход не сагласности председника општине или Опш 
тинског већа, заснивати радни однос са новим лицима
до краја 2017. године.

Члан 26.

Директни корисник буџетских средстава, уз одо бре 
ње органа управе надлежног за финансије, може из 
вршити преусмеравање апропријација одобрене на име 
одређеног расхода и издатака у износу од 5% вред 
ности апропријације за расход и издатак чији се износ
умањује, који се финансира из општих прихода буџета.

Преусмеравање апропријација из става 1. односи се
на апропријације из прихода из буџета, док се из оста 
лих извора могу мењати без ограничења, с тим што
ко рисник буџетских средстава , који оствари приходе
и примања чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења буџета, подноси захтев органу
управе надлежном за финансије за отварање, односно
повећање одговарајуће апропријације за извршавање
расхода и издатака из свих извора финансирања, осим
из извора 01 – Приходи из буџета.

Решење о промени апропријација из става 1. и 2.
овог члана доноси Председник општине.

Члан 27.

Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџе та. 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.

Ако корисници буџетских средстава не остваре до 
датне приходе утврђене у овој Одлуци, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет
средстава буџета.

Члан 28.

Средства распоређена за финансирање расхода и
изда така корисника буџета, преносе се на основу
њихових захтева и у складу са одобреним квотама.

1413. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 44. 17. децембар 2016. године



Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплет 
ну документацију за плаћање (копије).

Члан 29.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017.
години према акту који доноси Председник општине,
у оквиру следећих раздела:

Раздео 5 – Општинска управа, програм 15 – Локална 
самоуправа, програмска активност 06020001,
функција 130 – Опште услуге, апропријација 57,
економска класификација 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима;

Члан 30.

Јавна предузећа чији је оснивач општина Велика
Плана, дужна су да најкасније до 30. новембра 2017.
године, део од 5% добити по завршном рачунум за
2016. годину уплате у буџет општине Велика Плана.

Члан 31.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета до 31. децембра 2017. године,
средства која нису утрошена за финансирање расхода
у 2017. години, која су овим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету општине Велика Плана за 
2017. годину.

Члан 32.

Изузетно, у случају да се буџету општине Велика
Пла на из другог буџета (Републике, друге општине)
опре деле актом наменска трансферна средства, укљу 
чу јући и наменска трансферна средства за надокнаду
штета услед елементарних непогода, као и у случају
уго варања донације, чији износи нису могли бити поз 
на ти у поступку доношења ове одлуке, орган управе
над лежан за финансије на основу тог акта отвара одго 
ва рајуће апропријације за извршење расхода по том
ос но ву, у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.

Решење из става 1. обог члана доноси Председник
општине.

Члан 33.

Новчана средства на консолидованом рачуну тре 
зора могу се инвестирати у 2017. години само у складу 
са чланом 10. Закона о буџетском систему.

Уговор из става 1. овог члана закључује Председник 
општине.

Члан 34.

Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав 
љи вања у „Међуопштинском службеном листу опш 
ти на Велика Плана и Смедеревска Паланка”, а при ме 
њи ваће се почев од 01. јануара 2017. године.

Број:011114/2016I
У Великој Плани, 17. децембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ЗА 2017. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету опш 
тине Велика Плана за 2017. годину налази се у Закону
о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013исп., 108/2013, 142/2014 и 68/2015др. закон и 
103/2015), Закону о локалној самоуправи („Сл. глас 
ник РС“, број: 129/2007 и 83/2014др.закон) и Закону о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,
број: 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 83/2016).

Зако ном о буџетском систему јединствено је
уређено планирање и доношење буџета у Републици
Србији.

Према буџетском календару, у члану 31. Закона о
буџет ском систему, којим је уређен поступак при пре 
ме и доношења буџета, прописани су рокови за доно 
шење аката на основу којих локални орган управе
надлежан за финансије припрема упутство за израду
финансијских планова буџетских корисника, а то су:

 до 15. јуна  Влада усваја Фискалну стратегију и
доставља је локалној власти и

 до 5. јула – министар доставља упутство за
припрему одлуке о буџету локалној власти.

Наведена документа нису донета у прописаним
роковима, као ни до:

 1. августа  када је локални орган управе надлежан
за финансије био у обавези да достави буџетским
корисницима упутство за припрему нацрта буџета
општине за 2016. годину,

 1. септембра  када су директни корисници буџета
локалне власти били у обавези да доставе предлоге
својих финансијских планова и

 15. октобра – када је одељење за финансије било у
обавези да изради нацрт одлуке о буџету.

Пошто нису донета акта потребна за израду буџета,
а да би се испоштовали прописани рокови у свим фа 
за ма планирања буџета, Упутство за припрему Од лу 
ке о буџету локалне власти за 2016. годину и про јек 
ци ја за 2017. и 2018. годину, које је министар финан 
си ја донео 23. новембра 2015. године и Фискална
стра тегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и
2018. годину, на којима се заснивало доношење
Одлуке о буџету општине за 2016. годину, били су
једини документи на основу којих је урађено упутство 
за припрему нацрта буџета општине Велика Плана за
2017. и наредне две фискалне године и на основу
којих су буџетски корисници састављали предлоге
финансијских планова.

Општинско веће општине Велика Плана утврдило
је предлог Одлуке о буџету општине Велика Плана за
2017. годину, у законом прописаном року, 01.
новембра 2016. године.

Након законом прописаних рокова за припрему бу 
џета, утврђивања нацрта буџета и предлога буџета од
стране Општинског већа, Министар финансија је 14.
но вембра 2016. године донео Упутство за при пре му
од луке о буџету локалне власти за 2017. годину и про 
ј ек ци ја  за 20 18.  и  2019 . го дину, б рој :
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4010003884/201603. У складу са наведеним упут 
ством извршено је усклађивање предлога Одлуке о
буџету општине Велика Плана за 2017. годину са
смерницама из упутства.

Од 2015. године буџет се припрема по програмском
моделу, у складу са чланом 112. Закона о буџетскиом
сис тему, којим је прописано да се увођење про грам 
ског модела буџета примењује поступно за поједине
ко риснике буџетских средстава буџета Републике Ср 
би је, а у целини од доношења Закона о буџету Репуб 
лике Србије и Одлуке о буџету локалне власти за
2015. годину.

Програмску структуру корисника буџета чине три
програсмске  категорије: програм, прог рамска
активност и пројекат, којима се групишу расходи и
издаци. Те програмске категорије распоређене су у
два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су про гра 
ми, а на нижем су програмске активности и пројекти
који им припадају. Програми се састоје из про грам 
ских активности или пројеката. Алокација средстава
за програме врши се апропријацијама везаним за про 

грам ске активности или пројекте. Програм се спро 
води од стране једног или више корисника буџета.

Основ за израду буџета за 2017. годину заснива се на 
предлозима финансијских планова директних и
индиректних буџетских корисника за 2017. годину,
који представљају процену финансијских потреба
корисника буџетских средстава, као и изворе
средстава из којих ће се ове потребе финансирати, а те
финансијске потребе обухватају:

 расходе и издатке за трогодишњи период, исказане 
по буџетској класификацији,

 детаљно писано образложење расхода и издатака,
као и изворе финансирања.

У складу са тим, буџетски корисници су доставили
предлоге финансијских планова.

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и
2019. годину, које је министар донео 16. новембра
2016. године, макроекономске претпоставке су
следеће:
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Основне макроекономске претпоставке у периоду 2016. – 2019. године

Исказано у процентима осим ако није друкчије назначено  2016 2017  2018  2019

Стопа реалног раста БДП 2,7  3,0  3,5  3,5

БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)  4.203 4.397 4.678  4.987

Извори раста: процентне промене у константним ценама  

Лична потрошња 0,6 1,4  2,2  2,9

Државна потрошња  3,9 1,6  2,6  2,3

Инвестиције у фиксни капитал  6,4  5,7  5,7  4,9

Извоз роба и услуга  9,2  7,7 7,7  7,6

Увоз роба и услуга  6,2  5,3 5,8

Допринос расту БДП

Домаћа тражња  2,0  2,5 3,2  3,5

Инвестициона потрошња  0,8 1,2  1,2  1,0

Лична потрошња  0,5 1,0  1,6  2,1

Државна потрошња 0,7 0,3  0,5 0,4

Спољнотрговински биланс роба и услуга  0.6 0,5  0,3  0,0

Кретање цена

Потрошачке цене (годишњи просек) 1,1  2,4  3,0 3,0

Потрошачке цене (крај периода) 1,5  2,8  3,0 3,0

Дефлатор БДП 1,3  1,6  2,8 3,0

Кретања у спољном сектору (%БДП)

Спољнотрговински биланс роба и услуга  10,6  10,7  10,3  9,9

Салдо текућег рачуна  4,2  3,9 3,9  3,9

Директне инвестиције – нето  5,2  4,8  4,3 4,2

Јавне финансије  

Дефицит опште државе (%БДП)  2,1  1,7 1,3  1,0

Извор: МФИН



Привредна кретања у 2016. години карактеришу по 
зи тивни трендови. Раст привредне активности праћен
је позитивним кретањима на тржишту рада, која се
огле дају у расту продуктивности рада, стопе запос ле 
нос ти и просечне зараде. Инфлација се од почетка го 
ди не налази на ниском и стабилном нивоу. На родна
бан ка Србије ће, у сарадњи са Владом Репуб ли ке Ср 
би је, снизити циљану стопу инфлације по чев ши од
2017. године са 4%±1,5 п.п. на 3%±1,5 п.п. као ре зул 
тат већ успостављене макроекономске стабил нос ти и
побољшаних економских изгледа за наредни период.

Макроекономске пројекције за период од 2017. до
2019. године указују на убрзану путању раста и раз 
воја. Пројектована кумулативна стопа раста реалног
БДП за наредне три године од 10,3% заснована је на
рас ту домаће тражње, опоравку инвестиционе актив 
ности и расту животног дтандарда становништва.

У наредном средњорочном периоду циљеви
фискалне политике су усмерени на даље смањење
фискалног дефицита и јавног дуга. Средњорочни
фискални оквир предвиђа смањење дефицита опште
државе на 1,0% до 2019. године.

Одлуком о буџету се процењују приходи и при 
мања, те утврђују расходи и издаци за једну годину и
садржи одредбе битне за извршење те одлуке. Буџет је 
основни и свеобухватни план активности јединице
локалне самоуправе.

Према члану 28. Закона о буџетском систему, буџет
се састоји из општег и посебног дела.

Општи део обухвата: рачун прихода и расхода и не 
то набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и 
набавке нефинансијске имовине), буџетски суфи 
цит/дефицит, укупни фискални суфицит/дефицит,
рачун финансирања – односно предлог за коришћење
су фицита, а у случају дефицита изворе за његово
финан сирање, преглед развојне помоћи ЕУ, процену
новог задуживања у току буџетске године, сталну и
текућу буџетску резерву.

Посебан део буџета исказује финансијске планове
ди ректних корисника буџетских средстава, према
поде ли власти на законодавну, извршну и судску, који 
садр же расходе и издатке директног корисника бу џет 
ских средстава, у складу са буџетском класи фи ка 
цијом.

Директни корисници буџетских средстава су: Скуп 
ш тина општине, Општинско веће, Председник опш 
ти не, Општинска управа и Општинско право бра ни 
лаш тво. Ови буџетски корисници, сходно орга ни за 
цио ној класификацији, у посебном делу буџета имају
своје делове који се називају раздели.

Индиректни корисници буџетских средстава су: бу 
џет ски фондови, месне заједнице, установе основане
од стране локалне власти, над којима јединица локал 
не самоуправе као оснивач, преко директних корис 
ни ка буџетских средстава, врши законом утврђена
пра ва у погледу управљања и финансирања.

Буџет се припрема и извршава на основу система је 
дин ствене буџетске класификације, која обухвата:
еко номску класификацију прихода и примања, еко 
ном ску класификацију расхода и издатака, орга ни за 
цио ну класификацију, функционалну класификацију, 

програмску класификацију и класификацију према
изворима финансирања.

ПРИХОДИ

За финансирање надлежности јединица локалне
самоуправе, буџету јединице локлалне самоуправе
припадају јавни приходи и примања, и то:

1) порези у делу утврђеном законом:
1. порез на доходак грађана,
2. порез на имовину,
3. порез на наслеђе и поклон,
4. порез на пренос апсолутних права,
5. други порез, у складу са посебним законом;

2) таксе:

1. локалне административне таксе,
2. локалне комуналне таксе,
3. боравишнa такс;

3) накнаде;

4) самодопринос;

5) донације и трансфери;

6) приходи настали употребом јавних средстава:
1. приходи од камата;
2. приходи од давања у закуп, односно на

коришћење непокретности и покретних
ствари у својини Републике Србије, које
користи јединица локалне самоуправе,
односно органи, организације и службе
јединице локалне самоуправе и индиректни
корисници њеног буџета;

3. приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности и покретних
ствари у својини јединице локалне
самоуправе, у складу са законом;

4. приходи настали продајом услуга корисника 
средстава буџета јединице локалне
самоуправе чије је пружање уговорено са
физичким и правним лицима на основу
њихове слободне воље;

5. приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине јединице
локалне самоуправе, и одузета имовинска
корист у том поступку;

6. приходи од концесионе накнаде у складу са
законом;

7) примања:
1. примања од продаје непокретности у

својини јединице локалне самоуправе,
2. примања од продаје покретних ствари у

својини Републике Србије које користе
органи, организације и службе јединице
локалне самоуправе;

3. примања од продаје покретних ствари у
својини јединице локалне самоуправе које
користе органи, организације и службе
јединице локалне самоуправе;

4. примања од продаје робних резерви,
5. примања од продаје драгоцености;
6. примања од продаје природне имовине,
7. примања од задуживања;
8. примања од продаје финансијске имовине.
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Средства буџета јединице локалне самоуправе
обез беђују се из изворних и уступљених прихода,
транс фера, примања по основу задуживања и других
прихода и примања утврђених законом.

I Изворни приходи

Законом о финансирању локалне самоуправе
прецизирано је да јединици локалне самоуправе
припадају изворни приходи остварени на њеној
територији и то:
1. порез на имовину, осим пореза на пренос апсо лут 

них права и пореза на наслеђе и поклон;
2. локалне административне таксе;
3. локалне комуналне таксе;
4. боравишна такса;
5. накнаде за коришћење јавних добара, у складу са

законом;
6. концесиона накнада;
7. друге накнаде у складу са законом;
8. приходи од новчаних казни изречених у прекр 

шај ном поступку за прекршаје прописане актом
скупштине јединице локалне самоуправе, као и
одузета имовинска корист у том поступку;

9. приходи од давања у закуп, односно на кориш ће 
ње непокретности и покретних ствари у својини
Репуб лике Србије, које користи јединица локалне
само управе, и индиректни корисници њеног
буџета;

10. приходи од давања у закуп, односно на кориш ће 
ње непокретности и покретних ствари у својини
јединице локалне самоуправе;

11. приходи настали продајом услуга корисника сред 
ста ва буџета јединице локалне самоуправе чије је
пру жање уговорено са физичким и правним
лицима;

12. приходи од камата на средства буџета јединице
локалне самоуправе;

13. приходи по основу донација јединици локалне
самоуправе;

14. приходи по основу самодоприноса;

II Приходи од осталих нивоа власти

Законом о финансирању локалне самоуправе извр 
ше на је класификација прихода који јединици локал 
не самоуправе припрадају са нивоа Републике:

1. уступљени приходи:
 приходи од уступљених пореза,
 приходи од уступљених накнада,
2. трансфери
 укупни ненаменски трансфери (трансфер за ујед 

на чавање, компензациони трансфер, општи трансфер, 
трансфер солидарности, функционални трансфер);

 ненаменски трансфер у ужем смислу.

Приходи од уступљених пореза

Законом је одређено да јединици локалне самоуп 
раве припадају следећи порези остварени на њеној
територији:
1. порез на доходак грађана – на приходе од пољо 

прив реде и шумарства, самосталне делатности,

непокретности; давања у закуп покретних ствари,
осигурања лица, 74% од пореза на зараде који се
плаћа према пребивалишту запосленог и осталих
прихода у складу са законом;

2. порез на наслеђе и поклон;
3. порез на пренос апсолутних права.

Приходи од уступљених накнада 

Када су у питању приходи од уступљених накнада
Законом је одређено да Република уступа јединици
локалне самоуправе приходе од накнада остварених
на територији јединице локалне самоуправе, у складу
са законом.

Укупни приходи и примања oпштине за 2017.
годину планирани су у износу од 1.102.875.000
динара, и то:

 приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине1.071.425.000 динара,

 пренета средства из претходне године6.450.000
динара,

 примања од задуживања код пословних банака
25.000.000 динара,

Пројекција буџетских прихода за 2017. годину зас 
ни ва се на процени остварења прихода до краја 2016.
го дине, као и процени остварења прихода у 2017. го 
ди ни, у складу са законским прописима.

У структури прихода највеће учешће имају порез на
зараде и трансферна средства из буџета Републике
Србије.

Законом о изменама Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број: 83/2016),
који ће се примењивати од 1. јануара 2017. године
стопа учешћа општина у порезу на зарде смањена је са 
80% на 74%.

У 2017. години очекује се веће остварење прихода
по основу Пореза на имовину, јер ће се у 2017. години
извршити попис имовине пореских обвезника.

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

Планирана средства за 2017. годину из којих ће се
финансирати јавни расходи су:

 део јавних прихода за финансирање одређених
пот реба грађана у складу са Законом: у области обра 
зо вања, културе, физичке културе, социјалне заштите
(општински ниво) и друштвене бриге од деци,

 део јавних прихода за финансирање Уставом и
Законом утврђених задатака органа, организација и
осталих потреба,

 део јавних прихода за текућу буџетску резерву,
 део јавних прихода за издвајање у сталну буџетску

резер ву и
 део јавних прихода за финансирање преко месних

заједница.
Законом о буџетском систему прописани су јавни

расходи и издаци.
Јавни расходи су:
 расходи за запослене,
 расходи за робе и услуге,
 амортизација и употреба средстава за рад,
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 отплата камата и пратећих трошкова задуживања,
 субвенције,

 дотације и трансфери,
  обавезно  социјално осигурање и социјална

заштита,
 остали расходи (порези, обавезне таксе, новчане

казне, пенали и др.).
Издаци су:
 издаци за набавку нефинансијске имовине,
 издаци за отплату главнице,
 издаци за набавку финансијске имовине.
Укупно планирана средства за буџетску потрошњу

за 2017. годину износе 1.102.875.000 динара.
Део јавних прихода – средства из буџета, у износу

од 433.196.000 динара распоређује се за финансирање
одређених потреба грађана у складу са Законом: у
области образовања, културе, физичке културе, соци 
јалне заштите (општински ниво), здравствене заш ти 
те и друштвене бриге о деци.

За финансирање установа и организација у области
друштвених делатности, односно финансирање
јавних служби планирана су средства:
 за основно образовање . . . . . 98.373.000 динара,
 за средње образовање . . . . . 33.591.000 динара,
 за културу . . . . . . . . . . . . 43.463.000 динара,
 за социјалну заштиту . . . . . . 65.014.000 динара,
 за друштвену бригу о деци 

(дечији вртић) . . . . . . . . . 110.349.000 динара,
 за физичку културу и туризам . 73.851.000 динара,
 за остало образовање . . . . . . 10.155.000 динара,
 за здравствену заштиту . . . . . 8.400.000 динара.

У оквиру основновног и средњег образовања фи 
нан сира се рад седам основних и три средње школе, а
средства су планирана за:

 превоз запослених за долазак и одлазал са посла,
 сталне трошкове: енергенте  тршкове електричне

енер гије и грејања; комуналне услуге  услуге водо во 
да и канализације и одвоза отпада; услуге кому ни ка 
ци ја трошкове телефона, интернета, поште; трошкове
осигурања имовине,

 јубиларне награде,
 превоз ученика,
 трошкове такмичења и службених путовања,
 услуге по уговору: компјутерске услуге, услуге

усавршавања запослених, котизације за семинаре,
трошкове репрезентације, услуге заштите од пожара и 
безбедности на раду,

 специјализоване услуге: услуге завода за јавно
здравље, санитерни преглед запослених, обезбеђење
кроса и друго,

 материјал: канцеларијски материјал, стручна
литрера тура за потербе запослених, бензин за кошење 
траве, материјал за одржавање хигијене, наставни
материјал, резервни делови и ситан инвентар и
остало,

 текуће поправке и одржавање опреме и објеката,
 набавку опреме,
 капитално одржавање, ђачку ужину и остало.
Остало образовање обухвата: стипендирање кад ро 

ва потребних за развој општине и деце погинулих ро 

ди теља у ратовима, школовање деце са посебним пот 
ребама, награђивање ђака генерације и вуковаца и рад
канцеларије за младе.

За културу средства су планирана: за програмске
активности и функционисање установа из области
културе  индиректних буџетских корисника и то:
Центра за културу „Масука“, библиотеке „Радоје
Домановић“ и дома културе „Влада Марјановић“, за
финансирање културних манифестација и дотације
удружењима грађана за активности у области културе
(културноуметничким друштвима).

У оквиру социјалне заштите средства се планирају
за: Центар за социјални рад – општински ниво, ис пла 
те у складу са одлуком о правима у социјалној за ш ти 
ти: проширена права, једнократне помоћи за набавку
ле кова, трошкове лечења, набавку огрева, набавку уџ 
бе ника и школског прибора за ученике основних и
сред њих школа на редовном школовању, набавку гра 
ђе винског материјала, животних намирница, хиги јен 
с ких пакета; плате запослених, материјалне трош 
кове, текуће одржавање објеката и опреме, набавку
опреме, смештај лица у прихватним станицама;

 родитељски додатак , регресирање превоза
ученика средњих школа и помоћ у натури,

Биро за хуманитерну делатност,
Црвени крст: за редовну делатност, финансирање

„Народне кухиње“, Добровољно давалаштво крви,
Програм бриге о старима и помоћ у кући,

 удружења: Воља за животом, Савез слепих и
друго.

Родитељски додатак исплаћује се једнократно у
износу од 21.000 динара. Поред тога незапосленим
мајкама новорођеног детета исплаћује се и додатни
родитељски додатак у износу од по 5.000 динара
месечно за три месеца, односно 15.000 динара.

За физичку културу и туризам средства се пла 
нирају за финансирање Туристичкоспортског центра 
„Велика Плана“ и дотације спортским клубовима.

У оквиру здравствене заштите планирана су сред 
ства у складу са Законом, за текуће одржавање опреме
и објеката, капитално одржавање и набавку опреме у
дому здравља „Доктор Милан Бане Ђорђевић“ и
апотеци „Медика“.

За финансирање расхода месних заједница плани 
рана су средства у укупном износу од 69.366.000
динара.

За спровођење програма у оквиру активне политике
за пош љавања преко Националне службе за запош ља 
вање, планирана су средства у износу од 9.000.000
динара.

Део јавних прихода распоређен је за финансирање
комуналних делатности у оквиру јавних предузећа:
ЈКП „Милош Митровић“ и ЈП „Морава“. Реализација
ак тивности ових предузаћа обавља се у оквиру сле де 
ћих програмских активности: водоснабдевање, уп 
рав љање отпадним водама, одржавање гробља,
управ љање саобраћајном инфраструктуром, одр жа 
ва ње путева, уређивање и одржавање зеленила, јавна
хигијенаодржавање града, јавна расвета и остале
комуналне услуге.
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