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На основу чл. 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 32. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – 

др. закон и 47/2018) и чл. 15. и 40.   Статута општине Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр.22/2018 и 4/2019), а на 

предлог Општинског већа  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној  14.12.2022. године, донела је 
 

 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН за 2023. годину 
 

 
 

I ОПШТИ ДЕО 

 

 

Члан  1. 

Буџет општине Параћин за 2023. годину састоји се од:  

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 1,953,033,000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 2,128,996,200 

3. Буџетски дефицит (7+8) - (4+5) -175,963,200 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 

политика) категорија 62 
62 0 

5. 
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228) 
92   

6. Укупан фискални дефицит  
(7+8) - (4+5)+(92 - 

62) 
-175,963,200 
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Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 130,000,000 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 

9227, 9228) 
92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 98,463,200 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 

јавних политика (део 62) 
6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 52,500,000 

B. Нето финансирање 
(91+92+3) - 

(61+6211) 
175,963,200 

 

  
    

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

 
 

ОПИС 

 

Шифра економ. 

класиф. 
Средства из буџета 

1 2 3 
УКУПНИ  ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА  ОД  ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 
 1.953.033.000 

1.   Порески приходи 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

1.2. Порез на фонд зарада 

1.3. Порез на имовину 

1.4. Порез на добра и услуге у чему: 

1.5. Остали порески приходи 

2. Непорески приходи 

     2.1. Приходи од имовине 

71 

711 

712 

713 

714 

716 

74 

741 

1.366.100.000 

967.800.000 

           1.000 

280.599.000 

  67.700.000          

  50.000.000 

143.640.000 

  54.500.000 
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     2.2. Приходи од продаје добара и услуга 

     2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 

     2.4. Мешовити и неодређени приходи 

3.  Меморандумске ставке за рефунд. расхода  

4.  Донације 

5.  Трансфери 

6.  Примања од продаје нефинансијске имовине 

742 

743 

745 

771+772 

731+732 

733+744  

8 

  55.250.000 

  15.400.000 

  18.490.000                                  

500.000 

- 

305.413.000 

137.380.000 
УКУПНИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  ЗА  НАБАВКУ  НЕФИНАНСИЈСКЕ 

И ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 
 2.128.996.200 

1.      Текући расходи 

1.1.   Расходи за запослене 

1.2.   Коришћење услуга и роба 

1.3.   Отплата камата 

1.4.   Субвенције 

1.5.   Издаци за социјалну заштиту 

1.6.   Остали расходи 

2.     Трансфери осталим нивоима власти 

3.     Дотације организ. обавезног социјалног осигурања 

4.     Остале дотације и трансфери 

5.     Издаци за набавку нефинансијске имовине 

6.     Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 

4 

41 

42 

44 

45 

47 

48+49 

463  

464 

462 + 465 

5 

62 

 

1.320.464.000 

 412.511.000    

 610.885.225 

   14.450.000 

   40.000.000 

 107.560.000 

 135.057.775 

326.200.000 

41.100.000 

2.040.000 

439.192.200 

- 

 
 

ПРИМАЊА  ОД  ПРОДАЈЕ  ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ  И 

ЗАДУЖИВАЊА 

 

 

130.000.000 

 

1. Примања по основу отплате кред. и продаје финанс. имов. 

2. Задуживање 

2.1.   Задуживање код домаћих кредитора 

2.2.   Задуживање код страних кредитора 

 

 

92 

91 

911 

912 

 

  130.000.000 

 

 

ОТПЛАТА  ДУГА  И  НАБАВКА  ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 

 

 
52.500.000 
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Члан 2. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 175.963.200 динара и 

финансирање отплате дуга у износу од 52.500.000 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из предходних година у 

износу од 98.463.200 динара и примања од задуживања у износу од 130.000.000 динара . 

 

         Члан 3. 

Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, буџета општине, у укупном износу од 1.925.000.000 динара, 

сопствени приходи буџетских корисника у укупном износу од 28.033.000 динара, пренета средства из предходних година у 

укупном износу од 98.463.200 динара, као и примања од задуживања у износу од 130.000.000 динара, по врстама, односно 

економским класификацијама, утврђена су у следећем износима: 

 

Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2023.   

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства из 

буџета  

Структур

а % 

 Средства из 

осталих 

извора 

финан. буџ. 

корисника  

    Пренета средства из претходне године         78,360,000      3.91%    20,103,200            98,463,200      

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ     1,790,000,000      89.35%    25,653,000       1,815,653,000      

 

1. Отплата дуга 

 1.1.   Отплата дуга домаћим кредиторима 

 1.2.   Отплата дуга страним кредиторима   

2. Набавка финансијске имовине 

        

 

61 

611 

612 

6211 

   52.500.000 

 

   

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ    

 ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13, 15 и 17) 

    -  нераспор. вишак прихода и примања из ранијих година (13) 

    -  неутрошена средства донација из предходних година (15) 

   -  неутрошена средства трансфера од др. нивоа власти (17) 

3 
 

321311 

311712 

311712 

 

98.463.200  

   35.000.000 

   20.103.200 

   43.360.000 
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710000   ПОРЕЗИ    1,366,100,000      68.19%                     -       1,366,100,000      

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ       967,800,000      48.31%                     -          967,800,000      

  711111 Порез на зараде       725,000,000      36.19%       725,000,000      

  711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 
             200,000      0.01%              200,000      

  711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 
        30,000,000      1.50%         30,000,000      

  711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу самоопорезивањем 
      125,000,000      6.24%       125,000,000      

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

самоопорезивања и по решењу Пореске управе  
          2,500,000      0.12%           2,500,000      

  711147 Порез на земљиште              100,000      0.00%              100,000      

  711191 Порез на друге приходе         85,000,000      4.24%         85,000,000      

712000   ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА                  1,000      0.00%                     -                     1,000      

  712112 Порез на фонд зарада осталих запослених                  1,000      0.00%                  1,000      

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ       280,599,000      14.01%                     -          280,599,000     

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 

физичких лица 
      130,000,000      6.49%       130,000,000      

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних 

лица 
      110,000,000      5.49%       110,000,000      

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе         12,000,000      0.60%         12,000,000      

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе 
        21,500,000      1.07%         21,500,000      

  713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе         
          2,000,000      0.10%           2,000,000      

  713427 Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила           5,000,000            

  713611 Порез на акције на име и уделе                99,000      0.00%                99,000      

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ         67,700,000      3.38%                     -            67,700,000     

  714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина 
        40,000,000      2.00%         40,000,000      

  714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта              100,000      0.00%              100,000      

  714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног 

отпада 
          3,000,000      0.15%           3,000,000      

  714552 Боравишна такса           3,000,000      0.15%           3,000,000      

  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине         20,000,000      1.00%         20,000,000      

  714565 
Накнада за коришћење простора на јавним површинама у 

пословне сврхе 
          1,000,000      0.05%           1,000,000      

  714593 Накн. за постав. електр. телеф. и др. водова на општинском путу              600,000      0.03%              600,000      
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716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ         50,000,000      2.50%                     -            50,000,000      

  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору         50,000,000      2.50%         50,000,000      

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ       283,500,000      14.15%    21,913,000          305,413,000      

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ       283,500,000      14.15%    21,913,000          305,413,000      

  733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина       283,500,000      14.15%       283,500,000      

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 
  0.00%    21,913,000            21,913,000      

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ       139,900,000      6.98%      3,740,000          143,640,000      

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ         54,500,000      2.72%                     -            54,500,000      

  741511 Накнада за коришћење природних добара         20,000,000      1.00%         20,000,000      

  741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

             500,000      0.02%              500,000      

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта           7,000,000      0.35%           7,000,000      

  741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта         25,000,000      1.25%         25,000,000      

  741596 Накнада за коришћење дрвета           2,000,000      0.10%           2,000,000      

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА         52,000,000      2.60%      3,250,000            55,250,000      

  742153 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 

општина 
             500,000      0.02%              500,000      

  742155 Прих. од давања у закуп непокретности у општинској својини          15,000,000      0.75%         15,000,000      

  742156 
Приходи по основу пружања услуга боравка деце у ПУ у корист 

нивоа општина 
        25,000,000      1.25%         25,000,000      

  742251 Општинске административне таксе              200,000      0.00%              200,000      

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта              300,000      0.01%              300,000      

  742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина           5,000,000      0.25%           5,000,000      

  742351 

Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета 

јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са 

физичким и правним лицима 

          6,000,000      0.30%           6,000,000      

  742378 Родитељски динар за ваннаставне активности          3,250,000              3,250,000      

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ         15,400,000      0.77%                     -            15,400,000      

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима 
        15,000,000      0.75%         15,000,000      

  743351 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова              400,000    0.02%              400,000      

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ         18,000,000      0.90%         490,000            18,490,000      

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина         15,000,000      0.75%         490,000            15,490,000      

  745153 
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног 

предузећа у корист нивоа градова 
          3,000,000      0.15%           3,000,000      



7 

 

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 
             500,000      0.02%                     -                 500,000      

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходних 

година 
             500,000      0.02%              500,000      

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       135,000,000      6.74%      2,380,000          137,380,000      

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА       105,000,000      5.24%                     -          105,000,000      

  811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина       105,000,000      5.24%       105,000,000      

       820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

                         -             2,380,000              2,380,000      

  823151 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина                                                                     2,380,000              2,380,000      

840000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ         30,000,000      1.50%                     -            30,000,000      

  841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина         30,000,000      1.50%         30,000,000      

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
                         -      0.00%  130,000,000          130,000,000      

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА                           -      0.00%  130,000,000          130,000,000      

  911451 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист 

нивоа општина 
  0.00%  130,000,000          130,000,000      

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 
   1,925,000,000      100.00%  158,033,000       2,083,033,000      

  
3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 
   2,003,360,000      100.00%  178,136,200       2,181,496,200      

 

 

 

Члан 4. 
   

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: 

 

Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета 
Структура         

% 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ     1,637,976,000      85.09% 
   

51,828,000      
  1,689,804,000      

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
       411,421,000      21.37% 

     

1,090,000      
     412,511,000      

411000 Плате и додаци запослених 
       332,900,000      17.29% 

                   
-      

     332,900,000      

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 
         58,141,000      3.02% 

                   

-      
       58,141,000      
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413000 Накнаде у натури (превоз) 
           1,380,000      0.07% 

          
60,000      

         1,440,000      

414000 Социјална давања запосленима 
           4,290,000      0.22% 

          

30,000      
         4,320,000      

415000 Накнаде за запослене 
         11,595,000      0.60% 

     

1,000,000      
       12,595,000      

416000 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
           3,115,000      0.16% 

                   
-      

         3,115,000      

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
       580,977,225      30.18% 

   

29,908,000      
     610,885,225      

421000 Стални трошкови 
       166,670,000      8.66% 

        

330,000      
     167,000,000      

422000 Трошкови путовања 
           2,500,000      0.13% 

        
800,000      

         3,300,000      

423000 Услуге по уговору 
       163,448,000      8.49% 

     

4,083,000      
     167,531,000      

424000 Специјализоване услуге 
         78,121,000      4.06% 

        

430,000      
       78,551,000      

425000 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
       138,843,225      7.21% 

     
4,140,000      

     142,983,225      

426000 Материјал 
         31,395,000      1.63% 

   

20,125,000      
       51,520,000      

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
         14,450,000      0.75% 

                   

-      
       14,450,000      

441000 Отплата домаћих камата; 
         12,000,000      0.62% 

                   
-      

       12,000,000      

444000 
Пратећи трошкови задуживања 

           2,450,000      0.13% 
                   

-      
         2,450,000      

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
         40,000,000      2.08% 

                   

-      
       40,000,000      

451000 

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 
         34,000,000      1.77% 

                   

-      
       34,000,000      

454000 Субвенције приватним предузећима 
           6,000,000      0.31% 

                   
-      

         6,000,000      

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
       369,100,000      19.17% 

        

240,000      
     369,340,000      

463000 Трансфери осталим нивоима власти              326,200,000      16.95% 
                   

-      
     326,200,000      

464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања          41,100,000      2.14% 
                   

-      
       41,100,000      

465000 Остале  дотације и трансфери             1,800,000      0.09% 
        

240,000      
         2,040,000      

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
         87,300,000      4.54% 

   

20,260,000      
     107,560,000      

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
         87,300,000      4.54% 

   

20,260,000      
     107,560,000      

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
       103,727,775      5.39% 

        

330,000      
     104,057,775      

481000 Дотације невладиним организацијама; 
         94,032,775      4.88% 

                   
-      

       94,032,775      
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482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
           5,335,000      0.28% 

        
130,000      

         5,465,000      

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
           2,360,000      0.12% 

        

200,000      
         2,560,000      

485000 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа; 
           2,000,000      0.10% 

                   

-      
         2,000,000      

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
         31,000,000      1.61% 

                   

-      
       31,000,000      

499000 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 
         31,000,000      1.61% 

                   

-      
       31,000,000      

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
       269,524,000      14.00% 

 

169,668,200      
     439,192,200      

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
       259,524,000      13.48% 

 

168,768,200      
     428,292,200      

511000 Зграде и грађевински објекти; 
       227,604,000      11.82% 

 

168,223,200      
     395,827,200      

512000 Машине и опрема; 
         30,520,000      1.59% 

        
345,000      

       30,865,000      

515000 Нематеријална имовина 
           1,400,000      0.07% 

        

200,000      
         1,600,000      

520 ЗАЛИХЕ 
                          -      0.00% 

        

900,000      
            900,000      

523000 Залихе робе за даљу продају                           -      0.00% 
        

900,000      
            900,000      

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
         10,000,000      0.52% 

                   

-      
       10,000,000      

541000 Земљиште;          10,000,000      0.52% 
                   

-      
       10,000,000      

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
         17,500,000      0.91% 

   

35,000,000      
       52,500,000      

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 
         17,500,000      0.91% 

   

35,000,000      
       52,500,000      

  

 

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ   
    1,925,000,000      100.00% 

 

256,496,200      
  2,181,496,200      

 

 

 

Члан 5. 

Расходи и издаци буџета општине Параћин за 2023. годину распоређују се на следеће функције: 

 

Функциje Функционална класификација  Средства из буџета Структура         % 
Средства из осталих 

извора 
Укупна јавна средства 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                215,050,000       11.17%             20,160,000                    235,210,000       
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040 Породица и деца;                  25,000,000       1.30%                              -                     25,000,000       

090 Социјална заштита некласификована на другом месту                184,050,000       9.56%             14,160,000                    198,210,000       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ                410,040,000       21.30%             35,000,000                    445,040,000       

110 

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 

и спољни послови; 
                 75,300,000       3.91%                              -                     75,300,000       

130 Опште услуге;                260,840,000       13.55%                              -                   260,840,000       

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 
                 42,400,000       2.20%                              -                     42,400,000       

170 Трансакције јавног дуга;                  31,500,000       1.64%             35,000,000                      66,500,000       

200 ОДБРАНА                    1,000,000       0.05%                              -                       1,000,000       

220 Цивилна одбрана                    1,000,000       0.05%                              -                       1,000,000       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ                  32,500,000       1.69%                              -                     32,500,000       

330 Судови;                    9,500,000       0.49%                              -                       9,500,000       

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту                  23,000,000       1.19%                              -                     23,000,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ                336,473,000       17.48%           106,000,000                    442,473,000       

421 Пољопривреда                  23,930,000       1.24%                              -                     23,930,000       

451 Друмски саобраћај                271,643,000       14.11%           106,000,000                    377,643,000       

473 Туризам                  17,000,000       0.88%                              -                     17,000,000       

490 Економски послови некласификовани на другом месту 
                 23,900,000       1.24%                              -                     23,900,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                  66,000,000       3.43%                              -                     66,000,000       

510 Управљање отпадом;                  43,000,000       2.23%                              -                     43,000,000       

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту                  23,000,000       1.19%                              -                     23,000,000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ                202,357,000       10.51%             46,803,200                    249,160,200       

620 Развој заједнице;                  86,073,000       4.47%             46,803,200                    132,876,200       

640 Улична расвета;                  76,284,000       3.96%                              -                     76,284,000       

660 

Послови становања и заједнице некласификовани на другом 

месту 
                 40,000,000       2.08%                              -                     40,000,000       

700 ЗДРАВСТВО                  33,820,000       1.76%                              -                     33,820,000       

721 Опште медицинске услуге                  33,820,000       1.76%                              -                     33,820,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ                250,660,000       13.02%             17,870,000                    268,530,000       
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810 Услуге рекреације и спорта;                112,070,000       5.82%               2,380,000                    114,450,000       

820 Услуге културе;                  89,590,000       4.65%             15,490,000                    105,080,000       

830 Услуге емитовања и штампања;                  15,000,000       0.78%                              -                     15,000,000       

840 Верске и остале услуге заједнице;                  34,000,000       1.77%                              -                     34,000,000       

900 ОБРАЗОВАЊЕ                377,100,000       19.59%             30,663,000                    407,763,000       

911 Предшколско образовање                176,000,000       9.14%             27,163,000                    203,163,000       

912 Основно образовање                147,700,000       7.67%               3,500,000                    151,200,000       

920 Средње образовање;                  53,400,000       2.77%                              -                     53,400,000       

  
УКУПНО             1,925,000,000      100.00%           256,496,200                2,181,496,200      

 

 

Члан 6. 

Расходи и издаци из члана 4. ове Одлуке користе се за следеће програме, програмске активности и пројекте: 

 

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени и 

други 

приходи 

Укупна 

средства Програм 

 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 86,073,000 4.47% 46,803,200 132,876,200 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 86,073,000 4.47% 46,803,200 132,876,200 

1102   Програм 2.  Комуналне делатности 166,284,000 8.64% 0 166,284,000 

  1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 65,035,000 3.38% 0 65,035,000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 40,000,000 2.08% 0 40,000,000 

  1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 43,000,000 2.23% 0 43,000,000 

  1102-0004 Зоохигијена 7,000,000 0.36% 0 7,000,000 

  1102-4001 

Суфинансирање програма енергетске санације јавних објеката 

(јавна расвета и др.) 
11,249,000 0.58% 0 11,249,000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 17,000,000 0.88% 0 17,000,000 

  1502-0002 Промоција туристичке понуде 17,000,000 0.88% 0 17,000,000 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 23,930,000 1.24% 0 23,930,000 

  0101-0001 Подршка за спровођење пољопривр. политике у локалној заједници 7,500,000 0.39% 0 7,500,000 
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  0101-0002 Мере подршке руралном развоју 16,030,000 0.83% 0 16,030,000 

  0101-4001 Комасација у Доњем Видову 400,000 0.02% 0 400,000 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 16,000,000 0.83% 0 16,000,000 

  0401-0001 Управљање заштитом животне средине 16,000,000 0.83% 0 16,000,000 

0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 
294,643,000 15.31% 106,000,000 400,643,000 

  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 294,643,000 15.31% 106,000,000 400,643,000 

2002   Програм 8.  Предшколско васпитање 176,000,000 9.14% 27,163,000 203,163,000 

  

2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања   
176,000,000 9.14% 27,163,000 203,163,000 

2003   Програм 9.  Основно образовање 147,700,000 7.67% 3,500,000 151,200,000 

  2003-0001 Реализација делатности основног образовања 144,100,000 7.49% 0 144,100,000 

  2003-5002   Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање 

у 2022. години (ОШ ''Б. Крсмановић'' Доња Мутница и ОШ. ''С. 

Јаковљевић'' у Главици) 

3,600,000 0.19% 3,500,000 7,100,000 

2004   Програм 10. Средње образовање 53,400,000 2.77% 0 53,400,000 

  2004-0001 Реализација делатности средњег образовања 53,400,000 2.77% 0 53,400,000 

0902   Програм 11.  Социјална  и дечија заштита 127,900,000 6.64% 0 127,900,000 

  0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 127,900,000 6.64% 0 127,900,000 

1801   Програм 12.  Здравствена заштита 33,820,000 1.76% 0 33,820,000 

  1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 33,100,000 1.72% 0 33,100,000 

  1801-0002 Мртвозорство 720,000 0.04% 0 720,000 

1201   Програм 13.  Развој културе и информисања 104,590,000 5.43% 15,490,000 120,080,000 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  67,540,000 3.51% 490,000 68,030,000 

  1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 3,650,000 0.19% 0 3,650,000 

  1201-0003 

Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 
17,400,000 0.90% 0 17,400,000 

  1201-0004 

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 
15,000,000 0.78% 0 15,000,000 

  1201-5001 Музеј стакларства - фаза 1 1,000,000 0.05% 15,000,000 16,000,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 112,070,000 5.82% 2,380,000 114,450,000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 
55,000,000 2.86% 0 55,000,000 

  1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 57,070,000 2.96% 2,380,000 59,450,000 

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 484,290,000 25.16% 49,160,000 533,450,000 

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 399,890,000 20.77% 14,160,000 414,050,000 
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  0602-0002 Функционисање месних заједница 42,400,000 2.20% 0 42,400,000 

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 31,500,000 1.64% 35,000,000 66,500,000 

  0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 9,500,000 0.49% 0 9,500,000 

  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 1,000,000 0.05% 0 1,000,000 

2101   Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 75,300,000 3.91% 0 75,300,000 

  2101-0001 Функционисање Скупштине 41,250,000 2.14% 0 41,250,000 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 34,050,000 1.77% 0 34,050,000 

0501   Програм 17. Енергетска ефикасност 6,000,000 0.31% 6,000,000 12,000,000 

  0501-4001 Суфинансирање уградње соларних панела у домаћинствима 3,000,000 0.16% 3,000,000 6,000,000 

  

0501-4002 Суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова 3,000,000 0.16% 3,000,000 6,000,000 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1,925,000,000 100.00% 256,496,200 2,181,496,200 

 

 

 

Члан 7. 

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023, 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу : 

 

                  (у хиљадама динара) 

 

 
Р.б. 

Назив капиталног пројекта 

Година 
почетка 
финанси

рања 
пројекта 

Година 
завршет. 
финанси

рања 
пројекта 

Укупна 
вредн. 

пројекта 

Уговор
ени рок 
заврше

тка 
(месец-
година)  

Реализова
но 

закључ. са 
31.12.2021. 

године 

2022 - 
план 

2022 - 
процена 
изврш. 

 2023.  2024.  2025. 
Након   
2025. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Раздео 5.   Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове 
 

1 Куповина аутомобила 2023 2023 3,500 
 

12.2023. 
      3,500       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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2 Административна опрема  2023 2023 2,200 12.2023    2,200    

 
УКУПНО РАЗДЕО 5: 

 
0 0 0 5,700 0 0 0 

 

Раздео 6.            Управа за инвестиције и одрживи развој 
 

1 
Изградња водоводне мреже на територији 

општине Параћин 
2023 2023 17,000 12.2023.       17,000       

2 
Реконструкција водоводне мреже у градским 

улицама 
2023 2023 5,000 12.2023.   5,000  1,500  5,000       

3 

Обавеза из 2022. године                                                           

Изградња водоводне мреже од Мириловца 

према насељу Чукара 

2022 2023 5,000 12.2023.   5,000 1,500 3,500       

4 

Обавеза из 2022. године                                                           

Изградња спортског терена у Лешју - учешће 

општине Параћин 

2022 2023 3,700 12.2023.   3,700 0 3,700       

5 

Обавеза из 2022. године                                                         

Изградња по пројекту ЕУПРО - изградња 

амфитеатра и дечјег игралишта 

2022 2023 19,600 12.2023.   19,600 0 19,600       

6 
Изградња трафо-станице у Индустријског 

зони "Змич" 
2023 2023 7,000 12.2023.       7,000       

7 
Израда пројектно техничке документације 

комуналне инфраструктуре 
2023 2023 2,000 12.2023.       2,000       

8 
Израда пројектно техничке документације 

ученичког дома 
2023 2023 3,200 12.2023.       3,200       

9 
Израда техничке документације за изградњу 

дечијег вртића 
2023 2023 1,650 12.2023.       1,650       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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10 Технички преглед пешачких мостова 2023 2023 2,000 12.2023.       2,000       

11 
Надзор над изградњом друмског моста у ул. 

Краља Петра 
2023 2023 2,000 12.2023.       2,000       

12 

 

Обавеза из 2022. године                                                      

Надзор над изградњом друмских мостова  

2022 2023 1,413 12.2023.   1,413 0 1,413       

13 
Технички преглед друмског моста у ул. Др. 

Драгољуба Јовановића 
2023 2023 2,000 12.2023.       2,000       

14 

Обавеза из 2022. године                                                                

Израда пројектно - техничке документацију 

за изградњу водоводне мреже у Трешњевици 

2022 2023 1,194 12.2023.   1,194   1,194       

15 

Обавеза из 2022. године                                                             

Пројектовање водоводне мреже у селима 

Шавац и Чепуре  

2022 2023 1,554 12.2023.   1,554   1,554       

16 

Обавеза из 2022. године                                                          

Надзор над извођењем радова на санацији и 

адаптацији ОШ Радоје Домановић 

2022 2023 3,840 12.2023.   3,840 941 3,000       

17 

Обавеза из 2022. године                                                       

Израда урбанистичког пројекта и пројектно - 

техничке документације за проширење 

градског грoбља са комуналним објектима 

2022 2023 2,238 12.2023.   2,238 0 2,238       

18 

Обавеза из 2022. године                                                         

Израда пројектно-техничке документације за 

санацију потпорног зида гробља у МЗ Плана 

2022 2023 1,000 12.2023.   1,000 0 1,000       

19 

Обавеза из 2022. године                                                        

Израда планске документације за потребе 

изградње постројења за пречишћавње 

отпадних вода 

2022 2023 600 12.2023.   600 0 600       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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20 
Израда техничке документације за 

реконструкцију дома у МЗ Сикирица 
2023 2023 600 12.2023.   0 0 600       

21 

Израда техничке докунетације елабората о 

могућности реконструкције дома и  пројекат 

рушења анексног дела дома у МЗ Лебина 

2023 2023 350 12.2023.   0 0 350       

22 
Израда техничке документације за дечије 

игралиште у МЗ Лебина 
2023 2023 350 12.2023.   0 0 350       

23 
Опремање дечијих паркова и јавних 

површина  
2023 2023 4,000 12.2023.   0 0 4,000       

24 Уређења бујичног канала у МЗ Давидовац 2023 2023 5,000 12.2023.   0 0 5,000       

25 

Пројекат уградње соларних панела за 

загревање топле воде у предшколским 

установама 

2023 2023 1,750 12.2023.   0 0 1,750       

26 

Израда техничке документације за 

реконструкцију водоводне мреже у 

туристичком насељу Сисевац 

2023 2023 2,000 12.2023.   0 0 2,000       

27 
Трошкови израде урбанистичко планске 

документације за Центар за селекцију отпада 
2023 2023 2,000 12.2023.   0 0 2,000       

28 Изградња сеоских улица  2023 2023 70,000 12.2023.   0 0 70,000       

29 
Обавеза из 2022. године                                                       

Реконструкција градских улица  
2022 2023 60,000 12.2023.   60,000 50,000 10,000       

30 Изградња кружне раскрснице  2023 2023 15,000 12.2023.   0 0 15,000       

31 Изградња паркинга иза ламеле 2023 2023 6,000 12.2023.   0 0 6,000       

32 Уређење тротоара у улици Цара Душана 2023 2023 1,000 12.2023.   0 0 1,000       

33 
Обавеза из 2022.године                                                         

Изградња Грачаничке улице у Параћину 
2022 2023 6,000 12.2023.   6,000 0 6,000       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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34 Реконструкција градских улица 2023 2023 62,000 12.2023.   0 0 62,000       

35 
Рехабилитација путних праваца на територији 

општине Параћин 
2023 2023 85,000 12.2023.   0 0 85,000       

36 
Суфинансирање програма енергетске 

санације јавне расвете у граду 
2023 2023 11,249 12.2023.   0 0 11,249       

 

УКУПНО РАЗДЕО 6: 
 

0 111,139 53,941 361.948 0 0 0 

 

Раздео 7.            Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 

 

1  Административна опрема 2023 2023 200 12.2023    200    

2 

Набавка, замена, реконструкција и санација 

котларница за грејање у 2022. години (ОШ ''Б. 

Крсмановић'' Доња Мутница и ОШ. ''С. 

Јаковљевић'' у Главици) 

2022 2023 7,100 12.2023    7,100    

3 Музеј стакларства - фаза 1 2022 2023 16,000 12.2023  31,894 15,894 16,000    

 

УКУПНО РАЗДЕО 7: 
 

0 31,894 15,894 23,300 0 0 0 

УКУПНО РАЗДЕО 6+5+7:  143,033 69,835 390.948    

 

              

            

Члан 8.    

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине од 30.000.000 динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе 

за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Председник општине, на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије. 
 

 

Члан 9. 
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Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.000.000 динара  и користе се у складу са 

чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине, на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије. 

 

Члан 10. 

Стање јавног дуга општине Параћин, на дан 31.09.2022. године, укупно износи 252.865.399,10 динара (2.155.386,34 EUR). 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Редни број  Назив дуга           Услови     Стање дуга у ЕУР      Стање дуга у РСД 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Кредит за капит. прој. из 2018. године, 

    кредитор – Societe generale banka AD                                   124.036,11   14.551.655,95             

 

 Датум прве отплате главнице   03.05.2019. 

 Датум отплате последњег ануитета   03.04.2023. 

 Отплата главнице за 2022. годину               70.877,76 ЕУР 

 Каматна стопа      1,40% + 3M euribor 

 

2. Кредит за капит. прој. из 2019. године,      1.963.410,60   230.343.208,43 

                 кредитор – Societe generale banka AD 

       

 Датум прве отплате главнице   17.07.2020. 

 Датум отплате последњег ануитета   17.07.2029. 

 Отплата главнице за 2022. годину               290.875,68 ЕУР 

 Каматна стопа      2,75% + 3M euribor 
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Током 2022. године општина Параћин је потписала уговор о инвестиционом кредиту са NLB Komercijalnom bankom у 

износу од 113.000.000,00  динара (961.524,56 ЕУР-а) колико је и планирано Одлуком о буџету општине Параћин за 2022. 

годину.  

Период отплате овог кредита, укључујући и grace период,  је 60 месеци. Камата на кредит по овом Уговору 

обрачунаваће се по каматној стопи од 2,30% + вредност тромесечног EURIBORA. 

До 30.09.2022.године повучена су средства у износу од 7.971.417,10 динара што на дан повлачења по средњем курсу 

НБС износи 67.939,63 ЕУР-а.  

 

 

Могућност задуживања општине Параћин на основу Закона о јавном дугу: 

 
 

Р. бр. Опис Износ 

1. Текући приходи из претходне године (класа 700000) 1.544.317.262 

2. 

Стање дуга (пројектована неотплаћена главница на 

дан 31.12. текуће године, тј. године у којој се 

припрема буџет за наредну годину)  

238.097.742 

3. 
Годишње сервисирање дугова (издаци за отплату 

главнице и камате) 
47.252.114 

4. 

Први лимит задуживања према Закону о јавном 

дугу: 

Учешће обавеза за неизмирени дуг у текућим 

приходима из претходне године (2/1 ≤ 50%) 

15,4% 

5. 

Други лимит задуживања према Закону о јавном 

дугу: 

Учешће издатака за годишње сервисирање дуга у 

текућим приходима из претходне године (3/1 ≤ 15%) 

3,06% 
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Члан 11. 

Укупна финансијска имовина Општине Параћин, на дан 31.12.2021. године, износи 153.195.551,12 динара. Иста се састоји 

у следећем (у динарима): 

 

Економска  

класификација 
Опис Износ 

 

100000 

 

 

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

 

153.195.551,12 

110000 Дугорочна финансијска имовина          3.786.939,53 

 

111900 

 

Домаће акције и остали капитал 

 
3.786.939,53 

111911                 Учешће капитала у домаћим јавним нефинан. предуз. и институц.     2.670.751,68 

    - ЈП Водовод                                                     5.000,00                    

- ЈКП Параћин                                        5.000,00  

- ЈП Дирекција за изградњу                                  5.000,00  

- ЈП ''Пословни центар''                                2.376.999,94 

- Општинска стамбена агенција                           5.000,00  

  - Агенција за екон. развој ШиП                        121.751,74 

  - ''Регион Краљево''                                             152.000,00 

 

111931          Учешће капитала у домаћим нефинанс. приватним предуз.      1.116.187,85 

  - ГП ''Мостоградња''         837.138,00 

  - ''Симпо'' доо Врање         279.049,85 

 

120000 

 

 

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и 

краткорчни пласмани 

 

 

 

    135.169.526,37 

 

130000              Активна временска разграничења                                                                                               14.239.085,22 
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II    ПОСЕБАН  ДЕО 

 

 

 

Члан 12. 

 Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 2.181.496.200 динара, 

финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

-с
к

а
 

к
л

а
си

ф
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    2101       
ПРОГРАМ 16 -  ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0001       Функционисање Скупштине       

   110   Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
   

    1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,300,000  6,300,000 

    2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,050,000  1,050,000 
    3 414000 Социјална давања запосленима 100,000  100,000 
    4 415000 Накнаде трошкова за запослене 200,000  200,000 

    5 421000 Стални трошкови 2,000,000  2,000,000 

    6 422000 Трошкови путовања 400,000  400,000 

    7 423000 Услуге по уговору 25,000,000  25,000,000 

    8 425000 Текуће поправке и одржавање 467,225  467,225 

    9 426000 Материјал 2,600,000  2,600,000 

    10 481000 Дотације невладиним организацијама 3,132,775  3,132,775 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          -  финансир. полит. субјеката - редован рад                1.434.405    

          -  чланарина СКГО                                                            913.370    

          -  чланарина НАЛЕД                                                         785.000    

      Извори финансирања за функцију 110:       

     01 Приходи из буџета 41,250,000  41,250,000 

      Функција 110: 41,250,000 0 41,250,000 

          

          

       Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

     01 Приходи из буџета 41,250,000   41,250,000 

       Свега за програмску активност 2101-0001: 41,250,000 0 41,250,000 

          

          

       Извори финансирања за Програм 16:       

     01 Приходи из буџета 41,250,000   41,250,000 

       Свега за Програм 16: 41,250,000 0 41,250,000 

          

       Извори финансирања за Раздео 1:       

     01 Приходи из буџета 41,250,000   41,250,000 

       Свега за Раздео 1: 41,250,000 0 41,250,000 

          

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

    2101       
ПРОГРАМ 16 -  ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

   110   Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
   

    11 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,750,000  3,750,000 

    12 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 620,000  620,000 

    13 415000 Накнаде за запослене 100,000  100,000 

    14 422000 Трошкови путовања 200,000  200,000 

    15 423000 Услуге по уговору 2,080,000  2,080,000 

      Извори финансирања за функцију 110:       

     01 Приходи из буџета 6,750,000  6,750,000 

      Функција 110: 6,750,000 0 6,750,000 

       Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

     01 Приходи из буџета 6,750,000   6,750,000 

       Свега за програмску активност 2101-0002: 6,750,000 0 6,750,000 

          

       Извори финансирања за Програм 16:       

     01 Приходи из буџета 6,750,000   6,750,000 

       Свега за Програм 16: 6,750,000 0 6,750,000 

          

       Извори финансирања за Раздео 2:       

     01 Приходи из буџета 6,750,000   6,750,000 

       Свега за Раздео 2: 6,750,000 0 6,750,000 

          

3           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

    2101       
ПРОГРАМ 16 -  ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

   110   Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
   

    16 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,400,000  9,400,000 

    17 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,550,000  1,550,000 

    18 415000 Накнаде за запослене 600,000  600,000 

    19 421000 Стални трошкови 500,000  500,000 

    20 422000 Трошкови путовања 500,000  500,000 

    21 423000 Услуге по уговору 6,350,000  6,350,000 

    22 425000 Текуће поправке и одржавање 2,100,000  2,100,000 

    23 426000 Материјал 6,000,000  6,000,000 

    24 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300,000  300,000 

      Извори финансирања за функцију 110:       

     01 Приходи из буџета 27,300,000  27,300,000 

      Функција 110: 27,300,000 0 27,300,000 

          

       Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

     01 Приходи из буџета 27,300,000   27,300,000 

       Свега за програмску активност 2101-0002: 27,300,000 0 27,300,000 

          

       Извори финансирања за Програм 16:       

     01 Приходи из буџета 27,300,000   27,300,000 

       Свега за Програм 16: 27,300,000 0 27,300,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

       Извори финансирања за Раздео 3:       

     01 Приходи из буџета 27,300,000   27,300,000 

       Свега за Раздео 3: 27,300,000 0 27,300,000 

          

4           ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0004       Општинско  правобранилаштво       

   330   Судови    

    25 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,100,000  3,100,000 

    26 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 500,000  500,000 

    27 414000 Социјална давања запосленима 50,000  50,000 

    28 415000 Накнаде трошкова за запослене 220,000  220,000 

    29 422000 Трошкови путовања 20,000  20,000 

    30 423000 Услуге по уговору 400,000  400,000 

    31 424000 Специјализоване услуге 1,000,000  1,000,000 

    32 426000 Материјал 200,000  200,000 

    33 444000 Пратећи трошкови задуживања 200,000  200,000 

    34 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000  50,000 

    35 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,760,000  1,760,000 

    36 485000 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
2,000,000  2,000,000 

      Извори финансирања за функцију 330:       

     01 Приходи из буџета 9,500,000  9,500,000 

      Функција 330: 9,500,000 0 9,500,000 
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       Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

     01 Приходи из буџета 9,500,000   9,500,000 

       Свега за програмску активност 0602-0004: 9,500,000 0 9,500,000 

          

       Извори финансирања за Програм 15:       

     01 Приходи из буџета 9,500,000   9,500,000 

       Свега за Програм 15: 9,500,000 0 9,500,000 

          

       Извори финансирања за Раздео 4:       

     01 Приходи из буџета 9,500,000   9,500,000 

       Свега за Раздео 4: 9,500,000 0 9,500,000 

          

          

5           
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, 

СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
      

    

0602 

      
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ  УСЛУГЕ  ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0001       Функционисање локалне самоуправе       

  
 

130   Опште услуге    

  
 

 37 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 83,000,000  83,000,000 

  
 

 38 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 13,300,000  13,300,000 

  
 

 39 413000 Накнаде у натури 600,000  600,000 

  
 

 40 414000 Социјална давања запосленима 1,500,000  1,500,000 

  
 

 41 415000 Накнаде трошкова за запослене 4,000,000  4,000,000 

  
 

 42 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000  400,000 

  
 

 43 421000 Стални трошкови 25,000,000  25,000,000 

    44 422000 Трошкови путовања 600,000  600,000 
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    45 423000 Услуге по уговору 19,000,000  19,000,000 

    46 424000 Специјализоване услуге 9,000,000  9,000,000 

    47 425000 Текуће поправке и одржавање 1,800,000  1,800,000 

    48 426000 Материјал 8,500,000  8,500,000 

    49 444000 Пратећи трошкови задуживања 250,000  250,000 

    50 465000 Остале донације, дотације и трансфери 800,000  800,000 

    51 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3,850,000  3,850,000 

    52 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000  500,000 

    53 499000 Средства резерве 31,000,000  31,000,000 

            - Текућа резерва                                                         30.000.000                              0 

            - Стална резерва                                                            1.000.000   0 

    54 511000 Зграде и грађевински објекти 300,000  300,000 

    55 512000 Машине и опрема 5,700,000  5,700,000 

    56 515000 Нематеријална имовина 1,000,000  1,000,000 

    57 541000 Земљиште 10,000,000  10,000,000 

      Извори финансирања за функцију 130:       

     01 Приходи из буџета 220,100,000  220,100,000 

      Функција 130: 220,100,000 0 220,100,000 

          

       Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 220,100,000   220,100,000 

       Свега за Програмску активност 0602-0001: 220,100,000 0 220,100,000 

          

          

    0602-0003       Сервисирање јавног дуга       

   170   
трансакције јавног дуга 

   

    58 441000 отплата домаћих камата 12,000,000  12,000,000 
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    59 444000 пратећи трошкови задуживања 2,000,000  2,000,000 

    60 611000 отплата главнице домаћим кредиторима 17,500,000 35,000,000 52,500,000 

      Извори финансирања за функцију 170:    

     01 Приходи из буџета 31,500,000  31,500,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   35,000,000 35,000,000 

      Функција 170: 31,500,000 35,000,000 66,500,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:       

     01 Приходи из буџета 31,500,000   31,500,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   35,000,000 35,000,000 

       Свега за Програмску активност 0602-0003: 31,500,000 35,000,000 66,500,000 

          

          

    0602-0014       Управљање у ванредним ситуацијама       

   220   Цивилна одбрана    

       61 481000 Дотације невладиним организацијама 1,000,000  1,000,000 

           -  Добровољно ватрогасно друштво       

      Извори финансирања за функцију 220:    

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

      Функција 220: 1,000,000 0 1,000,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:       

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

       Свега за Програмску активност 0602-0014: 1,000,000 0 1,000,000 

          

       Извори финансирања за Програм 15:       

     01 Приходи из буџета 252,600,000   252,600,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   35,000,000 35,000,000 

       Свега за Програм 15: 252,600,000 35,000,000 287,600,000 
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0501 

      
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
      

               

    0501-4001       Суфинансирање уградње соларних панела у домаћинствима       

   060   становање    

    62 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

      Извори финансирања за функцију 060:       

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  3,000,000 3,000,000 

      Функција 060: 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

      Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:       

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  3,000,000 3,000,000 

      Свега за Пројекат 0501-4001: 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

          

    0501-4002       
Суфинансирање програма енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и станова 
      

   060   становање    

    63 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

      Извори финансирања за функцију 060:       

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  3,000,000 3,000,000 

      Функција 060: 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

      Извори финансирања за Пројекат 0501-4002:       

     01 Приходи из буџета 3,000,000  3,000,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  3,000,000 3,000,000 
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      Свега за Пројекат 0501-4002: 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

          

       Извори финансирања за Програм 17:       

     01 Приходи из буџета 6,000,000   6,000,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   6,000,000 6,000,000 

       Свега за Програм 17: 6,000,000 6,000,000 12,000,000 

               

          

       Извори финансирања за Раздео 5:       

     01 Приходи из буџета 258,600,000   258,600,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   35,000,000 35,000,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   6,000,000 6,000,000 

       Свега за Раздео 5: 258,600,000 41,000,000 299,600,000 

          

                    

6           УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ     

  

    
1101 

      ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ     

    1101-0003         Управљање грађевинским земљиштем       

   620   Развој заједнице    

    64 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,500,000  15,500,000 

    65 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,500,000  2,500,000 

    66 414000 Социјална давања запосленима 80,000  80,000 
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    67 415000 Накнаде трошкова за запослене 600,000  600,000 

    68 421000 Стални трошкови 715,000  715,000 

    69 422000 Трошкови путовања 190,000  190,000 

    70 423000 Услуге по уговору 1,125,000  1,125,000 

    71 424000 Специјализоване услуге 4,700,000 380,000 5,080,000 

    72 425000 Текуће поправке и одржавање 4,220,000 2,700,000 6,920,000 

    73 426000 Материјал 910,000  910,000 

    74 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 400,000  400,000 

    75 511000 Зграде и грађевински објекти 49,689,000 43,723,200 93,412,200 

    76 512000 Машине и опрема 5,444,000  5,444,000 

      Извори финансирања за функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 86,073,000  86,073,000 

     10 Примања од домаћих задуживања  24,000,000 24,000,000 

     15 Неутрошена средства донација из претходних година  20,103,200 20,103,200 
     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  2,700,000 2,700,000 

      Функција 620: 86,073,000 46,803,200 132,876,200 

       Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

     01 Приходи из буџета 86,073,000   86,073,000 

     10 Примања од домаћих задуживања   24,000,000 24,000,000 
     15 Неутрошена средства донација из претходних година   20,103,200 20,103,200 
     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2,700,000 2,700,000 

       Свега за програмску активност 1101-0003: 86,073,000 46,803,200 132,876,200 

          

       Извори финансирања за Програм 1:       

     01 Приходи из буџета 86,073,000   86,073,000 

     10 Примања од домаћих задуживања   24,000,000 24,000,000 
     15 Неутрошена средства донација из претходних година   20,103,200 20,103,200 
     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2,700,000 2,700,000 

       Свега за Програм 1: 86,073,000 46,803,200 132,876,200 
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    1102       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ       

    1102-0001         Управљање/одржавање јавним осветљењем       

   640   Улична расвета    

    77 421000 Стални трошкови 47,800,000  47,800,000 

    78 425000 Текуће поправке и одржавање 6,800,000  6,800,000 

    79 451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама   
10,000,000  10,000,000 

      (ЈП Дирекција за изградњу општине)    

    80 511000 Зграде и грађевински објекти 435,000  435,000 

      Извори финансирања за функцију 640:       

     01 Приходи из буџета 65,035,000  65,035,000 

      Функција 640: 65,035,000 0 65,035,000 

       Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

     01 Приходи из буџета 65,035,000   65,035,000 

       Свега за програмску активност 1102-0001: 65,035,000 0 65,035,000 

          

    1102-0002         Одржавање јавних зелених површина       

   660   Послови становања и заједнице некласификовани на другом 

месту 
   

    81 
 

424000 
Специјализоване услуге 40,000,000  40,000,000 

      Извори финансирања за функцију 660:       

     01 Приходи из буџета 40,000,000  40,000,000 

      Функција 660: 40,000,000 0 40,000,000 

       Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

     01 Приходи из буџета 40,000,000   40,000,000 

       Свега за програмску активност 1102-0002: 40,000,000 0 40,000,000 
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    1102-0003        Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

   510   Управљање отпадом    

    82 421000 Стални трошкови 43,000,000  43,000,000 

      Извори финансирања за функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 43,000,000  43,000,000 

      Функција 510: 43,000,000 0 43,000,000 

       Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

     01 Приходи из буџета 43,000,000   43,000,000 

       Свега за програмску активност 1102-0003: 43,000,000 0 43,000,000 

          

    1102-0004         Зоохигијена       

   560   Заштита животне средине некласификована на другом месту    

    83 424000 Специјализоване услуге 7,000,000  7,000,000 

      Извори финансирања за функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 7,000,000  7,000,000 

      Функција 560: 7,000,000 0 7,000,000 

       Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

     01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 
     02 Трансфери између корисника на истом нивоу     0 

       Свега за програмску активност 1102-0004: 7,000,000 0 7,000,000 

               

          

    1102-4001       
Суфинансирање програма енергетске санације јавних 

објеката (јавна расвета и др.) 
      

   640   улична расвета    

    84 425000 Текуће поправке и одржавање 11,249,000  11,249,000 

      Извори финансирања за функцију 640:       
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     01 Приходи из буџета 11,249,000  11,249,000 

      Функција 640: 11,249,000 0 11,249,000 

      Извори финансирања за Пројекат 1102-4001:       

     01 Приходи из буџета 11,249,000  11,249,000 

      Свега за Пројекат 1102-4001: 11,249,000 0 11,249,000 

          

          

       Извори финансирања за Програм 2:       

     01 Приходи из буџета 166,284,000   166,284,000 

       Свега за Програм 2: 166,284,000 0 166,284,000 

          

          

          

    
0401   

    ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
      

    0401-0001       Управљање заштитом животне средине        

  
 

560   Заштита животне средине некласификоване на другом месту 
   

    85 424000 Специјализоване услуге 3,750,000  3,750,000 

    86 511000 Зграде и грађевински објекти 12,250,000  12,250,000 

      Извори финансирања за функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 16,000,000  16,000,000 

      Функција 560: 16,000,000 0 16,000,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

     01 Приходи из буџета 16,000,000   16,000,000 

       Свега за Програмску активност 0401-0001: 16,000,000 0 16,000,000 
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       Извори финансирања за Програм 6:       

     01 Приходи из буџета 16,000,000   16,000,000 

       Свега за Програм 6: 16,000,000 0 16,000,000 

          

          

    0701       
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
      

  0701-0002    Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре    

   451   Друмски саобраћај    

    87 423000 Услуге по уговору 36,093,000  36,093,000 

    88 425000 Текуће поправке и одржавање 77,200,000  77,200,000 

    89 511000 Зграде и грађевински објекти 158,350,000 106,000,000 264,350,000 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 271,643,000  271,643,000 

     10 Примања од домаћих задуживања  106,000,000 106,000,000 

      Функција 451: 271,643,000 106,000,000 377,643,000 

          

          

   360   јавни ред и безбедност некласификован на другом месту    

    90 423000 Услуге по уговору 1,280,000  1,280,000 

    91 424000 Специјализоване услуге 1,241,000  1,241,000 

    92 425000 Текуће поправке и одржавање 3,929,000  3,929,000 

    93 426000 Материјал 20,000  20,000 

    94 511000 Зграде и грађевински објекти 980,000  980,000 

    95 512000 Машине и опрема 15,550,000  15,550,000 

      Извори финансирања за функцију 360:       

     01 Приходи из буџета 23,000,000   23,000,000 

      Функција 360: 23,000,000 0 23,000,000 
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       Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

     01 Приходи из буџета 294,643,000   294,643,000 

     10 Примања од домаћих задуживања   106,000,000 106,000,000 

       Свега за програмску активност 0701-0002: 294,643,000 106,000,000 400,643,000 

          

          

       Извори финансирања за Програм 7:       

     01 Приходи из буџета 294,643,000   294,643,000 

     10 Примања од домаћих задуживања   106,000,000 106,000,000 

       Свега за Програм 7: 294,643,000 106,000,000 400,643,000 

          

       Извори финансирања за раздео 6:       

     01 Приходи из буџета 563,000,000   563,000,000 

     10 Примања од домаћих задуживања   130,000,000 130,000,000 

     15 Неутрошена средства донација из претходних година   20,103,200 20,103,200 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2,700,000 2,700,000 

       Свега за раздео 6: 563,000,000 152,803,200 715,803,200 

          

          

7           
УПРАВА ЗА  ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЈАВНЕ 

СЛУЖБЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
      

  7.1         
УПРАВА ЗА  ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЈАВНЕ 

СЛУЖБЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
      

    

0602 

      
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ  УСЛУГЕ  ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
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    0602-0001       Функционисање локалне самоуправе       

  
 

130   Опште услуге    

    96 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 31,000,000  31,000,000 

    97 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 5,100,000  5,100,000 

    98 413000 Накнаде у натури 80,000  80,000 

    99 414000 Социјална давања запосленима 600,000  600,000 
    100 415000 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000  1,000,000 

    101 421000 Стални трошкови 400,000  400,000 

    102 422000 Трошкови путовања 100,000  100,000 

    103 423000 Услуге по уговору 1,000,000  1,000,000 

    104 425000 Текуће поправке и одржавање 100,000  100,000 

    105 426000 Материјал 335,000  335,000 

    106 463000 Текући трансфери осталим нивоима власти 800,000  800,000 
            - Историјски архив Јагодина                                  700.000   0 
            - Завод за заштиту спом. културе Краг.                100.000   0 
    107 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25,000  25,000 
    108 512000 Машине и опрема 200,000  200,000 

      Извори финансирања за функцију 130:       

     01 Приходи из буџета 40,740,000  40,740,000 

      Функција 130: 40,740,000 0 40,740,000 

          

   040   породица и деца    

    109 472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 25,000,000  25,000,000 

             - новчана помоћ за новорођенчад                          24.500.000    

             - прворођене бебе                                                        500.000    

      Извори финансирања за функцију 040:       

     01 Приходи из буџета 25,000,000  25,000,000 

      Функција 040: 25,000,000 0 25,000,000 
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090   Социјална заштита некласификована на другом месту 
   

    110 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета   56,150,000 14,160,000 70,310,000 

               - студентска и ученичка помоћ                                 1.500.000    

               - субвенц. трошкова превоза средњеш.                50.000.000    

               - накнаде за постдипломце и ученике                         500.000           

               - школе за талентоване ученике Ћупр.                   1.000.000    

               - књиге за вуковце и награђене ученике                   500.000    

               - накнада трошкова вантелесне оплодње                   900.000    

               - суфинансирање услуга социјал. заштите             1.000.000    

        (Σ 2.200.000= 01   1.000.000;    17  1.200.000)    

               - унапређ. пол. изб. и инт. расељ. лица                      750.000       

      (Σ 13.710.000= 01   750.000;    17  12.960.000)    

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 56,150,000  56,150,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  14,160,000 14,160,000 

      Функција 090: 56,150,000 14,160,000 70,310,000 

          

  
 

490   Економски послови 
   

    111 451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама   
9,000,000  9,000,000 

      (ЈП ''Пословни центар'' Параћин - по посебном програму)    

    112 454000 Субвенције приватним предузећима 6,000,000  6,000,000 

    113 464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања      8,000,000  8,000,000 

      (дотације Националној служби за запошљавање)    

    114 481000 Дотације невладиним организацијама 900,000  900,000 
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      (дотације Регионалној агенцији за економски развој ШиП)    

      Извори финансирања за функцију 490:       

     01 Приходи из буџета 23,900,000  23,900,000 

      Функција 490: 23,900,000 0 23,900,000 

          

   840   верске и остале услуге заједнице    

    115 481000 Дотације невладиним организацијама 34,000,000  34,000,000 

           - хуманитар. орг. и удружења грађана        11.000.000               

           - Црвени крст - редовна делатност                 4.500.000            

           - Црвени крст - Народна кухиња                  14.000.000          

           - традиционалне верске организације             4.500.000                

      Извори финансирања за функцију 840:    

     01 Приходи из буџета 34,000,000   34,000,000 

      Функција 840: 34,000,000 0 34,000,000 

          

          

       Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 179,790,000   179,790,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   14,160,000 14,160,000 

       Свега за програмску активност 0602-0001: 179,790,000 14,160,000 193,950,000 

          

       Извори финансирања за Програм 15:       

     01 Приходи из буџета 179,790,000   179,790,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   14,160,000 14,160,000 

       Свега за Програм 15: 179,790,000 14,160,000 193,950,000 
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    0101       ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

  0101-0001 

  

 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 
   

   421   пољопривреда    

    116 425000 Текуће поправке и одржавање 5,000,000  5,000,000 

    117 426000 Материјал 2,500,000  2,500,000 

      Извори финансирања за функцију 421:       

     01 Приходи из буџета 7,500,000  7,500,000 

      Функција 421: 7,500,000 0 7,500,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:       

     01 Приходи из буџета 7,500,000   7,500,000 

       Свега за Програмску активност 0101-0001: 7,500,000 0 7,500,000 

               

          

  0101-0002 
  

 Мере подршке руралном развоју    

   421   пољопривреда    

    118 423000 Услуге по уговору 1,000,000  1,000,000 

    119 426000 Материјал 30,000  30,000 

    120 451000 Текуће субвенције јавним нефинан. предуз. и организ. 15,000,000  15,000,000 

      Извори финансирања за функцију 421:       

     01 Приходи из буџета 16,030,000  16,030,000 

      Функција 421: 16,030,000 0 16,030,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:       

     01 Приходи из буџета 16,030,000   16,030,000 

       Свега за Програмску активност 0101-0002: 16,030,000 0 16,030,000 
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    0101-4001       Комасација у Доњем Видову       

   421   пољопривреда    

    121 423000 Услуге по уговору 200,000  200,000 

    122 424000 Специјализоване услуге 200,000  200,000 

      Извори финансирања за функцију 421:       

     01 Приходи из буџета 400,000  400,000 

      Функција 421: 400,000 0 400,000 

      Извори финансирања за Пројекат 0101-4001:       

     01 Приходи из буџета 400,000  400,000 

      Свега за Пројекат 0101-4001: 400,000 0 400,000 

          

       Извори финансирања за Програм 5:       

     01 Приходи из буџета 23,930,000   23,930,000 

       Свега за Програм 5: 23,930,000 0 23,930,000 

          

    
2003 

      ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001       Реализација делатности основног образовања       

   912   
основно образовање 

   

    123 463000 Трансфери осталим нивоима власти       144,100,000   144,100,000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     01 Приходи из буџета 144,100,000   144,100,000 

      Функција 912: 144,100,000 0 144,100,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:       

     01 Приходи из буџета 144,100,000   144,100,000 

       Свега за Програмску активност 2003-0001: 144,100,000 0 144,100,000 
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    2003-5002       

Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за 

грејање у 2022. години (ОШ ''Б. Крсмановић'' Доња 

Мутница и ОШ. ''С. Јаковљевић'' у Главици) 

      

   912   основно образовање    

    124 511000 Зграде и грађевински објекти 3,600,000 3,500,000 7,100,000 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 3,600,000  3,600,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  3,500,000 3,500,000 

      Функција 912: 3,600,000 3,500,000 7,100,000 

      Извори финансирања за Пројекат 2003-5002:       

     01 Приходи из буџета 3,600,000  3,600,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  3,500,000 3,500,000 

      Свега за Пројекат 2003-5002: 3,600,000 3,500,000 7,100,000 

          

          

       Извори финансирања за Програм 9:       

     01 Приходи из буџета 147,700,000   147,700,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   3,500,000 3,500,000 

       Свега за Програм 9: 147,700,000 3,500,000 151,200,000 

               

    
2004 

      ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2004-0001       Реализација делатности средњег образовања       

   920   
средње образовање 

   

    125 463000 Трансфери осталим нивоима власти       53,400,000   53,400,000 

      Извори финансирања за функцију 920:    

     01 Приходи из буџета 53,400,000   53,400,000 

      Функција 920: 53,400,000 0 53,400,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:       
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     01 Приходи из буџета 53,400,000   53,400,000 

       Свега за Програмску активност 2004-0001: 53,400,000 0 53,400,000 

          

       Извори финансирања за Програм 10:       

     01 Приходи из буџета 53,400,000   53,400,000 

       Свега за Програм 10: 53,400,000 0 53,400,000 

               

    
0902 

      ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    0902-0001       Једнократне помоћи и други облици помоћи       

   090   
социјална заштита некласификована на другом месту 

   

    126 463000 Трансфери осталим нивоима власти       127,900,000   127,900,000 

      Извори финансирања за функцију 090:    

     01 Приходи из буџета 127,900,000   127,900,000 

      Функција 090: 127,900,000 0 127,900,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:       

     01 Приходи из буџета 127,900,000   127,900,000 

       Свега за Програмску активност 0902-0001: 127,900,000 0 127,900,000 

          

       Извори финансирања за Програм 11:       

     01 Приходи из буџета 127,900,000   127,900,000 

       Свега за Програм 11: 127,900,000 0 127,900,000 

               

    
1801 

      ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    1801-0001       Функционисање установа примарне здравствене заштите       

   721   
опште медицинске услуге 

   

    127 464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                                                  33,100,000   33,100,000 
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      Извори финансирања за функцију 721:    

     01 Приходи из буџета 33,100,000   33,100,000 

      Функција 721: 33,100,000 0 33,100,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:       

     01 Приходи из буџета 33,100,000   33,100,000 

       Свега за Програмску активност 1801-0001: 33,100,000 0 33,100,000 

          

          

    1801-0002       Мртвозорство       

   721   
опште медицинске услуге 

   

    128 424000 Специјализоване услуге 720,000   720,000 

      Извори финансирања за функцију 721:    

     01 Приходи из буџета 720,000   720,000 

      Функција 721: 720,000 0 720,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:       

     01 Приходи из буџета 720,000   720,000 

       Свега за Програмску активност 1801-0002: 720,000 0 720,000 

          

       Извори финансирања за Програм 12:       

     01 Приходи из буџета 33,820,000   33,820,000 

       Свега за Програм 12: 33,820,000 0 33,820,000 

          

    
1201 

      ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0002       Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

   820   услуге културе    

    129 424000 Специјализ. услуге (подстицај аматер. и пројекти у култури) 3,500,000  3,500,000 

    130 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000   150,000 
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      Извори финансирања за функцију 820:    

     01 Приходи из буџета 3,650,000   3,650,000 

      Функција 820: 3,650,000 0 3,650,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:       

     01 Приходи из буџета 3,650,000   3,650,000 

       Свега за Програмску активност 1201-0002: 3,650,000 0 3,650,000 

          

          

    1201-0004       Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања     

   830   
услуге емитовања и штампања; 

   

    131 423000 Услуге по уговору 15,000,000   15,000,000 

      Извори финансирања за функцију 830:    

     01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

      Функција 830: 15,000,000 0 15,000,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

     01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

       Свега за Програмску активност 1201-0004: 15,000,000 0 15,000,000 

          

       Извори финансирања за Програм 13:       

     01 Приходи из буџета 18,650,000   18,650,000 

       Свега за Програм 13: 18,650,000 0 18,650,000 

          

    
1301 

      ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0001       Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима     

   810   
услуге рекреације и спорта; 

   

    132 481000 Дотације невладиним организацијама 55,000,000   55,000,000 
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      Извори финансирања за функцију 810:    

     01 Приходи из буџета 55,000,000   55,000,000 

      Функција 810: 55,000,000 0 55,000,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

     01 Приходи из буџета 55,000,000   55,000,000 

       Свега за Програмску активност 1301-0001: 55,000,000 0 55,000,000 

          

       Извори финансирања за Програм 14:       

     01 Приходи из буџета 55,000,000   55,000,000 

       Свега за Програм 14: 55,000,000 0 55,000,000 

          

       Извори финансирања за Главу 7.1:       

     01 Приходи из буџета 640,190,000   640,190,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   3,500,000 3,500,000 

       Свега за Глава 7.1: 640,190,000 3,500,000 643,690,000 

               

               

  7.2         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ  УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0002       Функционисање месних заједница       

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;    

    133 421000 Стални трошкови 11,320,000  11,320,000 

    134 423000 Услуге по уговору 11,000,000  11,000,000 

    135 424000 Специјализоване услуге 700,000  700,000 

    136 425000 Текуће поправке и одржавање 17,000,000  17,000,000 
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    137 426000 Материјал 1,500,000  1,500,000 

    138 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000  30,000 

    139 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000  50,000 

    140 512000 Машине и опрема 800,000  800,000 

      Извори финансирања за функцију 160:       

     01 Приходи из буџета 42,400,000  42,400,000 

      Функција 160: 42,400,000 0 42,400,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

     01 Приходи из буџета 42,400,000   42,400,000 

       Свега за Програмску активност 0602-0002: 42,400,000 0 42,400,000 

          

          

       Извори финансирања за Програм 15:       

     01 Приходи из буџета 42,400,000   42,400,000 

       Свега за Програм 15: 42,400,000 0 42,400,000 

          

       Извори финансирања за Главу 7.2:       

     01 Приходи из буџета 42,400,000   42,400,000 

       Свега за Главу 7.2: 42,400,000 0 42,400,000 

          

          

          

  7.3         КУЛТУРА       

    1201       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

   820   услуге културе    
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    141 411000 Плате и додаци запослених 28,250,000 0 28,250,000 

    142 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4,715,000 0 4,715,000 

    143 413000 Накнаде у натури 100,000 0 100,000 

    144 414000 Социјална давања запосленима 510,000 0 510,000 

    145 415000 Накнаде трошкова за запослене 795,000 0 795,000 

    146 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,230,000 0 1,230,000 

    147 421000 Стални трошкови 5,030,000 10,000 5,040,000 

    148 422000 Трошкови путовања 150,000 80,000 230,000 

    149 423000 Услуге по уговору 19,880,000 60,000 19,940,000 

    150 424000 Специјализоване услуге 4,740,000 50,000 4,790,000 

    151 425000 Текуће поправке и одржавање 250,000 0 250,000 

    152 426000 Материјал 1,050,000 45,000 1,095,000 

    153 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 110,000 0 110,000 

    154 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000  50,000 

    155 512000 Машине и опрема 380,000 45,000 425,000 

    156 515000 Нематеријална имовина 300,000 200,000 500,000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 67,540,000  67,540,000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  490,000 490,000 

      Функција 820: 67,540,000 490,000 68,030,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 67,540,000   67,540,000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   490,000 490,000 

       Свега за Програмску активност 1201-0001: 67,540,000 490,000 68,030,000 

          

    1201-0003 
    

  
Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 
      

   820   услуге културе    

    157 411000 Плате и додаци запослених 7,700,000 0 7,700,000 
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    158 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,420,000 0 1,420,000 

    159 414000 Социјална давања запосленима 100,000 0 100,000 

    160 415000 Накнаде трошкова за запослене 580,000 0 580,000 

    161 421000 Стални трошкови 1,550,000 0 1,550,000 

    162 422000 Трошкови путовања 50,000 0 50,000 

    163 423000 Услуге по уговору 5,000,000 0 5,000,000 

    164 424000 Специјализоване услуге 600,000 0 600,000 

    165 425000 Текуће поправке и одржавање 200,000 0 200,000 

    166 426000 Материјал 100,000 0 100,000 

    167 515000 Нематеријална имовина 100,000 0 100,000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 17,400,000  17,400,000 

      Функција 820: 17,400,000 0 17,400,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:       

     01 Приходи из буџета 17,400,000   17,400,000 

       Свега за Програмску активност 1201-0003: 17,400,000 0 17,400,000 

          

    1201-5001       Музеј стакларства - фаза 1       

   820   услуге културе    

    168 511000 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 15,000,000 16,000,000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

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

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  15,000,000 15,000,000 

      Функција 820: 1,000,000 15,000,000 16,000,000 

      Извори финансирања за Пројекат 1201-5001:       

     01 Приходи из буџета 1,000,000  1,000,000 
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     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  15,000,000 15,000,000 

      Свега за Пројекат 1201-5001: 1,000,000 15,000,000 16,000,000 

          

              

       Извори финансирања за Програм 13:       

     01 Приходи из буџета 85,940,000   85,940,000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   490,000 490,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   15,000,000 15,000,000 

       Свега за Програм 13: 85,940,000 15,490,000 101,430,000 

          

       Извори финансирања за Главу 7.3:       

     01 Приходи из буџета 85,940,000   85,940,000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   490,000 490,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   15,000,000 15,000,000 

       Свега за Главу 7.3: 85,940,000 15,490,000 101,430,000 

          

      
Средства апропријација у овој глави користиће се за 

финансирање програмских активности следећих корисника, 

у складу са њиховим финансијским плановима: 

   

          

     7.31 Завичајни музеј Параћин       

     411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,700,000  7,700,000 

     412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,420,000  1,420,000 

     414 Социјална давања запосленима 100,000  100,000 

     415 Накнаде трошкова за запослене 580,000  580,000 

     421 Стални трошкови 1,550,000  1,550,000 

     422 Трошкови путовања 50,000  50,000 
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     423 Услуге по уговору 5,000,000  5,000,000 

     424 Специјализоване услуге 600,000  600,000 

     425 Текуће поправке и одржавање 200,000  200,000 

     426 Материјал 100,000  100,000 

     515 Нематеријална имовина 100,000   100,000 

      Извори финансирања за подглаву 7.31:    

     01 Приходи из буџета 17,400,000  17,400,000 

      Свега за подглаву 7.31: 17,400,000 0 17,400,000 

          

     7.32 Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' Параћин       

     411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,000,000  12,000,000 

     412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,855,000  1,855,000 

     413 Накнаде у натури 100,000  100,000 

     414 Социјална давања запосленима 150,000  150,000 

     415 Накнаде трошкова за запослене 145,000  145,000 

     416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,100,000  1,100,000 

     421 Стални трошкови 800,000 10,000 810,000 

     422 Трошкови путовања 50,000 80,000 130,000 

     423 Услуге по уговору 3,250,000 60,000 3,310,000 

     424 Специјализоване услуге 50,000 50,000 100,000 

     426 Материјал 200,000 45,000 245,000 

     512 Машине и опрема 100,000 45,000 145,000 

     515 Нематеријална имовина 300,000 200,000 500,000 

          

      Извори финансирања за подглаву 7.32:    

     01 Приходи из буџета 20,100,000  20,100,000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  490,000 490,000 
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      Свега за подглаву 7.32: 20,100,000 490,000 20,590,000 

          

          

     7.33 Културни центар ''Параћин'' Параћин       

     411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,700,000  10,700,000 

     412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,900,000  1,900,000 

     414 Социјална давања запосленима 360,000  360,000 

     415 Накнаде трошкова за запослене 500,000  500,000 

     416 Награде запосленима и остали посебни расходи 130,000  130,000 

     421 Стални трошкови 3,000,000  3,000,000 

     422 Трошкови путовања 30,000  30,000 

     423 Услуге по уговору 5,900,000  5,900,000 

     424 Специјализоване услуге 2,000,000  2,000,000 

     425 Текуће поправке и одржавање 100,000  100,000 

     426 Материјал 200,000  200,000 

     482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000  50,000 

     483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000  50,000 

     512 Машине и опрема 80,000  80,000 

              

      Извори финансирања за подглаву 7.33:    

     01 Приходи из буџета 25,000,000  25,000,000 

      Свега за подглаву 7.33: 25,000,000 0 25,000,000 

          

     7.34 Дом омладине ''Параћин'' Параћин       

     411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,100,000  2,100,000 

     412 Социјални доприноси на терет послодавца 360,000  360,000 
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     415 Накнаде трошкова за запослене 50,000  50,000 

     422 Трошкови путовања 50,000  50,000 

     423 Услуге по уговору 8,730,000  8,730,000 

     424 Специјализоване услуге 1,000,000  1,000,000 

     426 Материјал 500,000  500,000 

     482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000  10,000 

     512 Машине и опрема 200,000   200,000 

          

      Извори финансирања за подглаву 7.34:    

     01 Приходи из буџета 13,000,000  13,000,000 

      Свега за подглаву 7.34: 13,000,000 0 13,000,000 

          

     7.35 Позориште ''Параћин''       

     411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,450,000  3,450,000 

     412 Социјални доприноси на терет послодавца 600,000  600,000 

     415 Накнаде трошкова за запослене 100,000  100,000 

     421 Стални трошкови 1,230,000  1,230,000 

     422 Трошкови путовања 20,000  20,000 

     423 Услуге по уговору 2,000,000  2,000,000 

     424 Специјализоване услуге 1,690,000  1,690,000 

     425 Текуће поправке и одржавање 150,000  150,000 

     426 Материјал 150,000  150,000 

     482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000  50,000 

              

      Извори финансирања за подглаву 7.35:    

     01 Приходи из буџета 9,440,000  9,440,000 

      Свега за подглаву 7.35: 9,440,000 0 9,440,000 
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  7.4         ФИЗИЧКА КУЛТУРА       

    1301       ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0004       Функционисање локалних спортских установа       

   810   услуге рекреације и спорта    

    169 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,300,000 0 12,300,000 

    170 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,076,000 0 2,076,000 

    171 413000 Накнаде у натури 0 60,000 60,000 

    172 414000 Социјална давања запосленима 600,000 0 600,000 

    173 415000 Накнаде трошкова за запослене 600,000 0 600,000 

    174 421000 Стални трошкови 20,050,000 200,000 20,250,000 

    175 422000 Трошкови путовања 40,000 0 40,000 

    176 423000 Услуге по уговору 8,330,000 200,000 8,530,000 

    177 424000 Специјализоване услуге 200,000 0 200,000 

    178 425000 Текуће поправке и одржавање 7,778,000 510,000 8,288,000 

    179 426000 Материјал 2,500,000 110,000 2,610,000 

    180 472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 0 100,000 100,000 

    181 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 0 50,000 

    182 511000 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 1,000,000 

    183 512000 Машине и опрема 1,546,000 300,000 1,846,000 

    184 523000 Залихе робе 0 900,000 900,000 

      Извори финансирања за функцију 810:       

     01 Приходи из буџета 57,070,000  57,070,000 

     09 Примања од продаје нефинансијске имовине  2,380,000 2,380,000 

      Функција 810: 57,070,000 2,380,000 59,450,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:       

     01 Приходи из буџета 57,070,000   57,070,000 
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     09 Примања од продаје нефинансијске имовине   2,380,000 2,380,000 

       Свега за Програмску активност 1301-0004: 57,070,000 2,380,000 59,450,000 

          

          

       Извори финансирања за Програм 14:       

     01 Приходи из буџета 57,070,000   57,070,000 

     09 Примања од продаје нефинансијске имовине   2,380,000 2,380,000 

       Свега за Програм 14: 57,070,000 2,380,000 59,450,000 

          

       Извори финансирања за Главу 7.4:       

     01 Приходи из буџета 57,070,000   57,070,000 

     09 Примања од продаје нефинансијске имовине   2,380,000 2,380,000 

       Свега за Главу 7.4: 57,070,000 2,380,000 59,450,000 

          

      
Средства апропријација у овој глави користиће се за 

финансирање програмских активности следећих корисника, 

у складу са њиховим финансијским плановима: 

   

          

     7.41 СРЦ ''7. јули''       

     411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,200,000  11,200,000 

     412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,900,000  1,900,000 

     413 Накнаде у натури 0 60,000 60,000 

     414 Социјална давања запосленима 600,000  600,000 

     415 Накнаде трошкова за запослене 500,000  500,000 

     421 Стални трошкови 19,600,000 200,000 19,800,000 

     422 Трошкови путовања 40,000  40,000 
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     423 Услуге по уговору 6,000,000 200,000 6,200,000 

     424 Специјализоване услуге 200,000  200,000 

     425 Текуће поправке и одржавање 6,670,000 510,000 7,180,000 

     426 Материјал 2,000,000 110,000 2,110,000 

     472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  100,000 100,000 

     482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 40,000  40,000 

     511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000  1,000,000 

     512 Машине и опрема 1,000,000 300,000 1,300,000 

     523 Залихе робе за даљу продају   900,000 900,000 

          

      Извори финансирања за подглаву 7.41:    

     01 Приходи из буџета 50,750,000  50,750,000 

     09 Примања од продаје нефинансијске имовине   2,380,000 2,380,000 

      Свега за подглаву 7.41: 50,750,000 2,380,000 53,130,000 

          

          

     7.42 СРЦ ''Борац''       

     411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,100,000  1,100,000 

     412 Социјални доприноси на терет послодавца 176,000  176,000 

     415 Накнаде трошкова за запослене 100,000  100,000 

     421 Стални трошкови 450,000  450,000 

     423 Услуге по уговору 2,330,000  2,330,000 

     425 Текуће поправке и одржавање 1,108,000  1,108,000 

     426 Материјал 500,000  500,000 

     482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000  10,000 

     512 Машине и опрема 546,000  546,000 
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      Извори финансирања за подглаву 7.42:    

     01 Приходи из буџета 6,320,000  6,320,000 

      Свега за подглаву 7.42: 6,320,000 0 6,320,000 

          

          

  7.5         
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

''БАМБИ'' 
      

    2002       ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ        

    2002-0002       
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања 
      

   911   предшколско образовање    

    185 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 128,500,000  128,500,000 

    186 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 24,610,000  24,610,000 

    187 413000 Накнаде у натури 500,000  500,000 

    188 414000 Социјална давања запосленима 700,000 30,000 730,000 

    189 415000 Накнаде трошкова за запослене 2,500,000 1,000,000 3,500,000 

    190 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,485,000  1,485,000 

    191 421000 Стални трошкови 8,605,000 120,000 8,725,000 

    192 422000 Трошкови путовања 100,000 720,000 820,000 

    193 423000 Услуге по уговору 1,000,000 3,823,000 4,823,000 

    194 424000 Специјализоване услуге 600,000  600,000 

    195 425000 Текуће поправке и одржавање 600,000 930,000 1,530,000 

    196 426000 Материјал 5,000,000 19,970,000 24,970,000 

    197 465000 Остале донације, дотације и трансфери 1,000,000 240,000 1,240,000 
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    198 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 500,000 130,000 630,000 

    199 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  200,000 200,000 

    200 512000 Машине и опрема 300,000  300,000 

      Извори финансирања за функцију 911:       

     01 Приходи из буџета 176,000,000  176,000,000 

     07 Донације од осталих нивоа власти  21,913,000 21,913,000 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности  3,250,000 3,250,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  2,000,000 2,000,000 

      Функција 911: 176,000,000 27,163,000 203,163,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 2002-0002:       

     01 Приходи из буџета 176,000,000   176,000,000 

     07 Донације од осталих нивоа власти   21,913,000 21,913,000 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности   3,250,000 3,250,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2,000,000 2,000,000 

       Свега за Програмску активност 2002-0002: 176,000,000 27,163,000 203,163,000 

          

          

       Извори финансирања за Програм 8:       

     01 Приходи из буџета 176,000,000   176,000,000 

     07 Донације од осталих нивоа власти   21,913,000 21,913,000 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности   3,250,000 3,250,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2,000,000 2,000,000 

       Свега за Програм 8: 176,000,000 27,163,000 203,163,000 

          

       Извори финансирања за Главу 7.5:       

     01 Приходи из буџета 176,000,000   176,000,000 
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     07 Донације од осталих нивоа власти   21,913,000 21,913,000 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности   3,250,000 3,250,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   2,000,000 2,000,000 

       Свега за Главу 7.5: 176,000,000 27,163,000 203,163,000 

          

          

          

          

  7.6         
ТУРИЗАМ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ПАРАЋИН 
    

  

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0002       Промоција туристичке понуде       

   473   Туризам    

    201 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,100,000  4,100,000 

    202 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 700,000  700,000 

    203 413000 Накнаде у натури 100,000  100,000 
    204 414000 Социјална давања запосленима 50,000  50,000 
    205 415000 Накнада трошкова за запослене 400,000  400,000 

    206 421000 Стални трошкови 700,000  700,000 

    207 422000 Трошкови путовања 150,000  150,000 

    208 423000 Услуге по уговору 9,710,000  9,710,000 

    209 424000 Специјализоване услуге 170,000  170,000 

    210 425000 Текуће поправке и одржавање 150,000  150,000 

    211 426000 Материјал 150,000  150,000 

    212 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000  20,000 

    213 512000 Машине и опрема 600,000  600,000 

      Извори финансирања за функцију 473:       

     01 Приходи из буџета 17,000,000  17,000,000 
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      Функција 473: 17,000,000 0 17,000,000 

       Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:       

     01 Приходи из буџета 17,000,000   17,000,000 

       Свега за Програмску активност 1502-0002: 17,000,000 0 17,000,000 

          

          

       Извори финансирања за Програм 4:       

     01 Приходи из буџета 17,000,000   17,000,000 

       Свега за Програм 4: 17,000,000 0 17,000,000 

          

       Извори финансирања за Главу 7.6:       

     01 Приходи из буџета 17,000,000   17,000,000 

       Свега за Главу 7.6: 17,000,000 0 17,000,000 

          

          

       Извори финансирања за Раздео 7:       

     01 Приходи из буџета 1,018,600,000   1,018,600,000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   490,000 490,000 

     07 Донације од осталих нивоа власти   21,913,000 21,913,000 

     09 Примања од продаје нефинансијске имовине   2,380,000 2,380,000 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности   3,250,000 3,250,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   34,660,000 34,660,000 

       Свега за Раздео 7: 1,018,600,000 62,693,000 1,081,293,000 

          

          

          

                



61 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

       Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 :       

     01 Приходи из буџета 1,925,000,000   1,925,000,000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   490,000 490,000 

     07 Донације од осталих нивоа власти   21,913,000 21,913,000 

     09 Примања од продаје нефинансијске имовине   2,380,000 2,380,000 

     10 Примања од домаћих задуживања   130,000,000 130,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   35,000,000 35,000,000 

     15 Неутрошена средства донација из претходних година   20,103,200 20,103,200 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности   3,250,000 3,250,000 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   43,360,000 43,360,000 

       Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7: 1,925,000,000 256,496,200 2,181,496,200 

 

 

 

III   ИЗВРШАВАЊЕ  БУЏЕТА 

 

 

Члан 13. 

  У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 

2025. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби члана 7. Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 

111/2017, 14/2018, 45/2018,  78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019, 88/2019)  број 

запослених код корисника буџета општине Параћин (директни и индиректни корисници буџетских средстава) не може 

прећи максималан број запослених на неодређено време, који за општину Параћин износи 500.   

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у  општинској управи, јавним предузећима и 

установама општине Параћин, општина Параћин утврђује максималан број запослених на неодређено време по свим 

организационим облицима у систему локалне самоуправе.  

  У оквиру максималног броја запослених одређеног у ставу 1. овог члана, сваки организациони облик може имати 

највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде.  
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                                                                                 Члан 14. 

 Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима независно од 

износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања. 

 

Члан 15. 

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине и одговоран је за извршење ове одлуке. Председник 

општине  је одговоран 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. 

Наредбодавац из става 1. овог члана може овластити и друга лица да буду наредбодавци у његовом одсуству. 

 

Члан 16. 

 Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је 

за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим 

руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.  

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 

за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.  

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, може 

пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику 

буџетских средстава.  

 

Члан  17.  

  Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 

информише 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. 
 

Члан 18. 

  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 19. 

  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 с Законом о буџетском систему. 
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  Овлашћује се Председник општине да, у складу са чланом 27ж 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 инвестиција.  

 

        Члан  20. 

  Директни корисних буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може 

извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатака који се финансира из општих 

прихода буџета у износу од 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. 

  Преусмеравање апропријација из предходног става односе се на апропријације из прихода буџета, док се из 

осталих извора могу мењати без ограничења. 

 

     Члан 21. 

 Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом 

рачуну трезора. 

    

            Члан  22.   

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2023. години посебним актима које доноси Председник општине, а 

на основу спроведених конкурса и слично, у оквиру следећих раздела: 

- Раздео 7 – Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности: глава 7.1,  функција  090 

социјална заштита, позиција 110, економска класификација 472000 накнада за соц. заштиту из буџета, за део 

апропријације у износу од 2.000.000 динара, а који се односи на студентску и ученичку помоћ, накнаде за постдипломце и 

ученике; функција 840  верске и остале услуге заједнице, позиција 115, економска класификација 481000  Дотације 

невладиним организацијама, за део апропријације у износу од 15.500.000 динара, а који се односи на: хуманитарне 

организације и удружења грађана; традиционално верске организације; функција 820  услуге културе, позиција 129, 

економска класификација 424000  специјализоване услуге (подстицај аматеризма и пројекти у култури), у износу од 

3.500.000 динара; функција 830  услуге емитовања и штампања, позиција 131, економска класификација 423000  услуге 

по уговору, у износу од 15.000.000 динара;  функција 810  услуге рекреације и спорта, позиција 132, економска 

класификација 481000 Дотације невладиним организацијама, у износу од 55.000.000 динара.  

 

       Члан  23. 

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији 

која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. 
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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 7.. ове Одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по 

уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност извршног органа општине. 

 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 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022. 

године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација 

овом Одлуком. 
 

                                                                                Члан 24. 

            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  25. 

 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није другчије прописано. 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о 

буџетском систему. 

 

             Члан 26. 

  Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођењу 

грађевинских  радова,  морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.  

 

            Члан 27. 

  Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 

буџета. Ако се у току године приходи и 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. 
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         Члан  28. 

  Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева 

у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

  Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).    
 

         Члан  29. 

  Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су 

носиоци директни корисници буџетских средстава, и то: 

 

- Раздео 1 – Скупштина општине 

       За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције 110, захтеве 

подноси Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране  секретара Скупштине општине. 

- Раздео 2 – Председник општине  

       За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник општине 

или члан Општинског већа, по овлашћењу Председника општине, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Служби за скупштинске послове Општинске 

управе.  

 - Раздео 3 – Општинско веће  

       За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси  заменик 

Председника општине или члан Општинског већа, по овлашћењу заменика Председника општине, уз пратећу оригиналну 

документацију предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Служби за скупштинске 

послове Општинске управе.  

- Раздео 4 – Општинско правобранилаштво 

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Општински  

правобранилац или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно припремљену и контролисану од 

стране  одговорног лица задуженог у Одељењу за финансије и буџет Општинске управе. 

- Раздео 5 – Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове 

       За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције 130, 170, 220 и 

060 у оквиру раздела 5, захтеве подноси Начелник Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове или 

лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију предходно припремљену и контролисану од стране одговорног 

лица задуженог у Одељењу за финансије и буџет Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове.  

 - Раздео 6 – Управа за инвестиције и одрживи развој 
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 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције 620,  640, 660, 

510, 560, 451 и 360, захтеве подноси Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој или лице које га мења, уз пратећу 

оригиналну документацију предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица тог буџетског корисника. 

 - Раздео 7 – Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције  130, 040, 090, 

421, 490, 721, 810, 820, 830, 840, 912 и 920, у оквиру главе 7.1, захтеве подноси Начелник Управа за локални економски 

развој, јавне службе и друштвене делатности или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за јавне службе и деуштвене делатности 

Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности. 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције 160,   820,  810,   

911  и  473, у оквиру глава 7.2 – 7.6, захтеве подносе руководиоци корисника или лица која их мењају, уз пратећу 

књиговодствену  документацију (копије истих),  предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица 

задуженог у Одељењу за јавне службе и друштвене делатности Управе за локални економски развој, јавне службе и 

друштвене делатности. 

  Руководиоци корисника или лица која их мењају, из предходног става, су непосредно одговорни Председнику 

општине  за коришћење средстава из одобрених апропријација. 

         Сви захтеви из овог члана се подносе Радној групи трезора општине Параћин при Одељењу за финансије и буџет 

Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове (у даљем тексту: Трезор).  

На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради преноса 

средстава са рачуна извршења буџета. 

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси решења о одобравању исплате 

са рачуна извршења буџета која се спроводе и контролишу у Одељењу за финансије и буџет Управе за урбанизам, 

финансије, скупштинске и опште послове. 

Унутар Одељења за финансије и буџет Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, се 

спроводи интерна контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на 

основу одобрених апропријација из ове Одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског 

корисника.   
 

            Члан  30.  

Локални орган управе надлежан за финансије, односно лице које он овласти, може сва новчана средства на 

консолидованом рачуну трезора локалне власти, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису 

или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, инвестирати на домаћем 

финансијском тржишту новца, у складу са законом и другим прописом уз сагласност Председника општине.  
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Лица из става 1 одговорна су за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом 

рачуну трезора Општине Параћин. 
 

         Члан  31. 

 Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности председника општине, а у складу са законом 

којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до 

краја 2023. 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.  
      

  Члан 32. 

 Јавна предузећа и Општинска агенција за социјално становање која су изван система консолидованог рачуна 

трезора општине Параћин могу се задуживати код пословних банака само уз предходно добијену сагласност Скупштине 

општине. 

     Члан 33. 

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Параћин, дужни су да најкасније до 30. 

новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима, по завршном 

рачуну за 2022. годину уплате у буџет општине Параћин. 

Изузетно од става 1. овог члана, уз сагласност Општинског већа, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из 

става 1. Овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал или средства употреби за 

финансирање инвестиција. 
 

                  Члан  34. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 
 

                   Члан  35. 

               Буџетски корисници су дужни, да на захтев надлежног одељења, тј. службе директног корисника, ставе на увид 

документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у 

одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга. 
 

                   Члан 36. 

  Општина Параћин се може задуживати узимањем кредита. 

  Одлуку о задуживању Општине ради финансирања и ли рефинансирања капиталних инвестиционих расхода 

предвиђених у буџету Општине доноси Скупштина општине Параћин у складу са одредбама закона којим се уређује 

јавни дуг. 
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  Општина се може задужити у земљи, односно на домаћем тржишту, у домаћој и страној валути. 

 

                      Члан 37. 

  За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, Скупштина општине се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном 

дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020 ). 
 

                     Члан 38. 

  Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која 

нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 

општине Параћин за 2023. годину.  
 

                      Члан 39. 

  Изузетно, у случају да се буџету општине Параћин из другог буџета (Републике, 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 40. 

  Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода 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 стредстава 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 41. 

  Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 

трошкове, трошкове текућих 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. 
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                   Члан 42. 

  Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу 

Закона о буџетском систему који су укључени у консолидовани рачун 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 43. 

Укупни ниво расхода и издатака буџета општине Параћин за 2024. годину ограничен је у износу од 1.960.000.000 

динара, односно за 2025. годину у износу од 2.060.000.000 динара. 

  Ограничење из става 1. овог члана односи се на извор финансирања 01, а не укључује расходе и издатке из осталих 

извора финансирања. 
                                                                                           

                  Члан 44. 

  Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Параћин'', интернет страници општине и доставити 

министарству надлежном за послове финансија. 
 

                  Члан  45. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Параћин'', а примењује 

се од 01. јануара 2023. године. 

 
 

 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН 

Број: 400 - 2320/2022 - II од 14.12.2022. године 

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

 

                                                                                                                                Славица Јовановић, дипл. правник 
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 О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

I.   ПРАВНИ ОСНОВ 

 

  

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Параћин за 2023. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона 

о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), којим је 

утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.  

Исти правни основ садржан је и у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

129/2007,  83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), којим је одређено да скупштина општине, у складу са 

законом, доноси буџет и завршни рачун општине. 

 За доношење ове одлуке правни основ је садржан и у члану 40. став 1. тачка 2.  Статута општине Параћин 

(''Службени лист општине  Параћин'', број: 22/2018 и 4/2019), којим је утврђено да Скупштина општине, у складу са 

законом, доноси буџет и завршни рачун буџета општине. 

 
           

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 

Разлози за доношење ове одлуке садржани су у Уставу Републике Србије, којим је одређено да "Република 

Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви 

приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности", као и у закону: Закону о локалној самоуправи и 

Закону о буџетском систему. Тако је у Закону о локалној самоуправи, чланом 20, односно 23. одређена надлежност 

јединице локалне самоуправе (општине и градови), која, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, између 

осталог, доноси буџет и завршни рачун, док је чланом 6. Закона о буџетском систему, којим је утврђена одговорност за 

доношење буџета, одређено да "скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти".       
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Доношење буџета на свим нивоима власти ближе је уређено Законом о буџетском систему, који буџет дефинише 

као "свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака". Овим законом је одређено да се буџет доноси 

за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, а фискалном годином сматра се период од дванаест 

месеци, који се "поклапа" са календарском годином јер траје од 1. јануара до 31. децембра.  

 

"Креирање буџета" је законом уређен процес, са утврђеним временским распоредом активности, с обзиром на 

одредбе члана 31. Закона о буџетском систему, којим је поступак припреме и доношења буџета ближе уређен у оквиру 

утврђеног буџетског календара, то јест календара припреме буџета као годишњег циклуса који се састоји од низа 

активности у поступку израде буџета. Овим календаром је одређен ток поступка и крајњи рокови за обављање активности 

у процесу израде буџета, као и субјекти, односно носиоци ових активности на републичком и локалном нивоу власти.  

Буџетски процес је дуготрајан, ако се има у виду да припрема буџета Републике Србије за наредну годину започиње 

већ 15. фебруара текуће године, док припрема буџета локалних власти за наредну годину почиње половином текуће 

године, тачније 5. јула, када Министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалних власти.  

Кључну улогу за припрему буџета за наредну годину, на свим нивоима власти, има усвајање Фискалне стратегије од 

стране Владе Републике Србије јер је у буџетском процесу то полазна основа за доношење упутства за припрему буџета 

од стране надлежних органа, с обзиром на садржај Фискалне стратегије, законом одређен, који чине, између осталог, 

циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе за средњорочни период (за период од три узастопне фискалне 

године, односно за период који обухвата идућу буџетску и наредне две фискалне године) за који се доноси Фискална 

стратегија, укључујући и средњорочне пројекције макроекономских и фискалних агрегата и индикатора. Из тог разлога 

Фискална стратегија, коју Влада усваја и доставља на разматрање Народној скупштини 15. јуна (када је доставља и 

локалној власти), представља полазни документ у поступку доношења буџета, на основу којег Министарство финансија 

доноси упутство за припрему нацрта буџета Републике Србије, односно упутство за припрему одлуке о буџету локалне 

власти, сагласно којима се доносе буџети и финансијски планови корисника буџетских средстава и организација за 

обавезно социјално осигурање. 

  

Према календару буџета локалне власти, 1. август текуће године крајњи је рок за почетак припреме буџета јединица 

локалне самоуправе за наредну буџетску годину јер до тог датума директним корисницима средстава буџета локалне 

власти "локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти", 

сачињено у складу са упутством за припрему одлуке о буџету, које министар финансија достави локалној власти 5. јула (у 

случају редовног тока буџетског циклуса), пошто Влада Републике Србије 15. јуна усвоји и локалној власти достави 

Фискалну стратегију за наредни средњорочни период. Према упутству локалног органа управе надлежног за финансије, 

директни буџетски корисници сачињавају предлог финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године и (у 

складу са утврђеним календаром буџета локалне власти) достављају га локалном органу управе надлежном за финансије 
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до 1. септембра текуће године, да би припрема буџета на овом нивоу власти могла да се настави по прописаној 

процедури, то јест да би сви прописани рокови за извршење осталих обавеза у поступку припреме и доношења буџета 

јединица локалне власти у потпуности били испоштовани (15. октобар - за доставу нацрта одлуке о буџету надлежном 

извршном органу локалне власти; 1. новембар - за доставу предлога одлуке о буџету скупштини локалне власти; 20. 

децембар - за доношење одлуке о буџету локалне власти од стране скупштине и 25. децембар - за доставу одлуке о 

буџету локалне власти надлежном министру).  

 

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове је доставила директним корисницима у законом 

предвиђеном року Упутство за припрему нацрта буџета општине Параћин  за 2023. годину, које је припремила имајући у 

виду макроекономске пројекције дате у "Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и 

пројекција за 2024. и 2025. годину", донетим од стране Министра финансија Републике Србије.  

Уважавајући, дакле, познате  макроекономске пројекције за 2023. годину, као и методологију израде одлуке о буџету 

локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, дате у Упутству министра, 

Упутством Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове корисницима буџета општине Параћин дате су 

смернице, оквири и рок за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим (буџетских) средстава 

који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника.  

Према описаној процедури за припрему и доношење буџета, сагласно члану 31. Закона о буџетском систему, 

директни буџетски корисници били су дужни да, на основу овог упутства и датог оквира потрошње, израде предлог 

финансијског плана за наредну годину (који би обухватао расходе и издатке исказане по прописаној буџетској 

класификацији и детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања) и, потом, да га у датом 

року доставе Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, која пре израде нацрта буџета и 

укључивања предлога корисника у посебни део буџета, разматра захтеве корисника садржане у предлозима њихових 

финансијских планова, са становишта усаглашености захтева са датим смерницама за планирање буџета (нарочито 

расхода код којих је непоштовање смерница за планирање Законом санкционисано) и билансним могућностима буџета.  

 

Буџет општине је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и 

подзаконским општим актима, који су донети у складу са овим законом, ради његове примене, то јест спровођења. Наиме, 

по разматрању захтева корисника буџетских средстава (садржаних у достављеним предлозима финансијских планова 

корисника), сачињен је Нацрт одлуке о буџету општине за наредну годину, који је у погледу садржаја сагласан са Законом 

о буџетском систему, а у формалном смислу и са прописаним системом јединствене буџетске класификације, која 

обухвата: економску класификацију прихода и примања и расхода и издатака, организациону класификацију, 

функционалну класификацију и програмску класификацију расхода и издатака, као и класификацију према изворима 

финансирања, сагласно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 
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("Службени гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 

68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021).  

У Нацрту одлуке о буџету поштован је принцип бруто буџета, прописан чланом 92. став 1. Устава Републике 

Србије, сагласно којем у буџету Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе "морају бити 

приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности". 

 

 

 

III    ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА  ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА 

ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ 

 

 
МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ 

 
(преузето из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину) 

 

 

 Правци фискалне политике у 2023. години 

  

 

Привреда Србије је током две године глобалне кризе изазване пандемијом коронавируса остварила добре 

резултате. Кумулативни раст БДП у овом периоду износио је 6,4%, што представља један од најбољих резултата у 

Европи. Пакет економских мера током две кризне године допринео је повећању ликвидности привредних субјеката и 

олакшању пословања, док је кроз давања становништву подстицао домаћу тражњу и на тај начин индиректно утицао на 

економску активност. Поред ових привремених фактора који су позитивно допринели расту БДП дошло је и до 

структурних побољшагьа. Она се пре свега огледају у активирању нових и проширењу постојећих извозно конкурентних 

производних капацитета, као и у даљем убрзаном развоју путне и железничке инфраструктуре којима се трајно повећао 

потенцијал домаће привреде. 

Текућа макроекономска кретања почетком 2022. године генерално су на нивоу пројектованих али су изгледи 

значајно погоршани као последица новог глобалног шока изазваног сукобом у Украјини. Иако је у првом кварталу 2022. 

године остварен солидан економски раст изостали су значајнији негативни ефекти ових геополитичких дешавања на 

динамику домаће привредне активности. Међутим, ескалација сукоба и заоштравање међународних економских и 
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политичких односа, праћени рекордним ценама енергената и последично смањеној глобалној трговини и спољној 

тражњи, неминовно ће се одразити и на домаћу економску активност у наредном периоду. 

  
 

Основне макроекономске претпоставке за 2023. годину 
 

 2022 2023 

БДП, млрд РСД 6904,4 7465,2 

Стопа номиналног раста   

БДП, % 10,1 8,1 

Стопе реалног раста 

БДП,% 3,5 4,0 

Инфлација, просек 

периода,% 9,2 5,3  
 

Извор: Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину 
 

Циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП. 

Средњорочни фискални оквир предвиђа постепено смањење дефицита опште државе на ниво од 0,5% БДП до 2025. 

године и пад учешћа јавног дуга на 50,7% БДП. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2023. до 2025. године 

заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која 

подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и фискалним и структурним мерама, укључујући и даљу 

реформу великих јавних предузећа. У 2023. години предвиђен је дефицит у износу од 1,5% БДП. Одговорном фискалном 

политиком у предпандемијском периоду створен је значајан фискални простор који је омогућио пакете мера у склопу 

борбе против ефеката кризе изазване пандемијом током 2020. и 2021. године. У овој и наредној години не очекује се 

истоветан утшщј пандемије који би захтевао сличан пакет мера, али ће ситуација у Украјини и међународни односи који 

се формирају као реакција на њу снажно утицати на економска кретања. У 2022. години су већ почеле да се примењују 

мере које би требало да амортизују шокове настале из ове кризе. 

Реакција фискалне политике у наредном периоду, креиране мере и гьихове фискалне импликације биће 

дизајниране тако да не угрозе стабилност јавних финансија и темпо смањења јавног дуга, затим да одрже животни 

стандард становништва и помогну привредни развој, али и да осигурају флексибилност реакције на евентуално снажнији 

удар кризе. Расположив фискални простор у 2023. години биће опредељен за наставак реализације приоритетних 

капиталних инвестиција, повећање пензија и плата у јавном сектору. 
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Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од 

остварења прихода за три квартала у 2022. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за 

њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован 

номинални раст у 2023. години од 8,1 %). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том 

случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре 

(кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на 

имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода. 

   

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор 

финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и 

примања, расхода и издатака из изворa финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери 

од физичких и правних лица и 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално 

очекиваним приливом средстава по тим основама.  
Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен 

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21). 
  

 складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у  
укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних 

прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду 

уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа 

(члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава. 
 

 

 
IV   ОПИС ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ 

 

 

Консолидација буџета општине Параћин вршиће се у циљу успостављања одрживог нивоа расхода корисника 

буџетских средстава у односу на остварене приходе.  

У погледу висине пореских оптерећења задржаће се ниво истих уз евентуалне корекције у складу са кретањима 

макроекономских показатеља.  
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Један од приоритета биће рационализација пословања на свим нивоима као и доследно поштовање  Закона о 

буџетском систему, Закона о јавним набавкама и трезорског начина пословања.  

Такође веома значајан је рад на изради пројеката са којима је могуће аплицирати код одређених финансијских 

фондова и надлежних Министарстава за њихову реализацију, а који су у функцији развоја комуналне инфраструктуре и 

развоја заједнице уопште. Посебну пажњу треба обратити на повећање нивоа квалитета општих јавних услуга према 

грађанима код свих јавних институција чији је оснивач општина. 

У наредном периоду настојаће се да се одржи ниво инвестирања у одржавање јавне комуналне инфраструктуре, 

као и да се омогући повољна клима за инвестирање у нашу општину како би се подигао ниво привредне активности и 

повећао стандард и запосленост грађана. У том правцу наставиће се даље опремање Индустријске зоне ''Змич'' како би се 

створили оптимални инфраструктурни услови за потенцијалне инвеститоре. 

Током 2023. године очекујемо почетак реализације пројекта ''Чиста Србија'', односно изградња канализације за 

највећи број наших сеоских месних заједница.  

Наставиће се са уређење Црнице, мостова на истој, уз помоћ донаторских средстава.  

Образовању (основном и средњем) определиће се потребна средства за несметано функционисање уз мања 

средства за одржавање објеката и куповине опреме.  

Код културе се планира реализација постојећих манифестација уз подизање квалитета постојећих услуга. 

Физичкој култури, осим средства за рад клубова и удружења у области спорта, биће обезбеђена и средства за рад 

установа у овој области (редовно функционисање; одржавање спортских терена). 

Предшколској установи распоредиће се потребна средства за подизање квалитета услуга које иста пружа.  

У социјалном делу локалне политике планира се одрживост успостављених института у складу са расположивим 

могућностима буџета. Наставиће се са финансирањем и субвенционисањем услуга које су успостављене током ранијих 

година (превоз пензионера; превоз средњошколаца и сл.). Треба преиспитати и неке одлуке које се односе на 

субвенционисања грађана како би исте омогућиле бољу ликвидност буџета уз минималне консеквенце по грађане.   

Могу се очекивати већа улагања у туризам и то пре свега кроз кандидовање наших пројеката код других нивоа 

власти. 

Заштити животне средине и развоју пољопривреде определиће се средства у складу са важећим законским 

нормама.  

Аплицирање код других органа и институција за додатна средства или суфинансирање код једног броја 

капиталних пројеката, такође ће бити приоритет рада органа и установа наше локалне заједнице у наредној буџетској 

години. На тај начин желимо да недостатак средстава за бројне капиталне пројекте пронађемо изван фискалног 

капацитета наше локалне заједнице како не бисмо исту додатно оптерећивали. 

На приходној страни се очекује благо увећање прихода у односу на 2022. годину.   
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Расходи буџета општине Параћин  у 2023. години ће се извршавати према следећим принципима и приоритетима: 

 

- Зараде запослених, 

- Стални трошкови, 

- Материјални трошкови неопходни за  адекватно функционисања буџетских корисника, 

- Капитални пројекти у инфраструктуру локалне заједнице. 

 

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове 
намене у 2023. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови),  

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, 
које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др),  

    Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ са аспекта Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом 
планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне 
помоћи. 

 

Остале расходе (група конта 48) планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог 

нивоа дефицита. Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на 

економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских 

класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин 

спречило стварање доцњи, 

Инвестиције у локалну инфраструктуру финансирати у складу са преузетим обавезама из предходног периода,  

Наставити са започетим пројектима – друга фаза (улице и путеви, канализација и др.) 

Набавка административне опреме и других основних средстава за редован рад – који се не сматрају капиталним 

инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката потребно је планирати уз максималне уштеде, само за набавку 

неопходних средстава за рад. 
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V.    ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈИ МОЖЕ ДА САДРЖИ ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНИХ И 

ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА БУЏЕТСКУ 2023. ГОДИНУ СА 

ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА ДВЕ НАРЕДНЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

 

 

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, а 

евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране 

Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 

2023. годину. 

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених. 

  
Средства која су била планирана за новозапошлавање у 2023. години не могу се користити за повећање плата запослених 

који већ раде. 

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, 

божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и 

побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике 

буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1 тачка 4. Закона о раду („Службени гласник 

РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-аутентичгто тумачење) осим јубиларних награда за 

запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених. 

Такође, у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава 

локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно 

нетранспарентне облике награда и бонуса. 

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно. 

 

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба 

 

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене 
у 2023. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).  

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, 
које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др).  

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ са аспекта Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12, 68/15, 113/17,  91/19 и 44/21). 
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Група конта 45 - Субвенције 

 

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом 
планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 

 

Група конта 48 - Остали расходи 

 

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској 

класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на 

којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи. 
 

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину 

 
У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за 

молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се 

чувa упoтрeбнa врeднoст зграда, објеката и опреме у стaњу кoje je билo у трeнутку изгрaдњe, oднoснo рeкoнструкциje и којима се не 

увећава њихова инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, док 

се средства за капитално одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих oбjeкaтa и опреме, 

адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.  
Приликом планирања и реализације капиталних пројакта јединице локалне самоуправе треба увек да имају у виду период 

који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања који прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност 

вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета.  
Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2023. годину и наредне две године, потребно је 

приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети у 2023. години, већ и оне који су започети у претходним 

годинама а чија је реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка финансирања, 

годину завршетка финансирања, укупну вредност пројекта, изворе финансирања, тј. приходе из буџета, трансфере од других 

нивоа власти итд.. 

Капитални пројекти 

 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од 
интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, 

обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску 
имовину, а у функцији су јавног интереса.  
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Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима 
(„Службени гласник РС”, бр. 51/19). 

 

Информациони систем за праћење, контролу и извештавање о извршењу буџета јединица локалних самоуправа 

Информациони систем за праћење, контролу и извештавање о извршењу буџета јединица локалних самоуправа који 

функционише у оквиру Управе за трезор, пружа увид у Одлуке о буџету јединица локалних самоуправа, увид о расположивим 

средствима по утврђеним апропријацијама као и контролу извршења до износа расположивих апропријација. Праћење, 

контрола и извештавање врши се по свим елементима буџетске класификације у складу са чланом 29. Закона о буџетском 

систему. 

Евидентирањем расхода и издатака на основу података из платног промета Управе за трезор обезбеђује се дневно 

праћење усклађености коришћења средстава у односу на усвојене Одлуке о буџету, не ремети се надлежност локалних власти у 

извршавању својих буџета и онемогућава се реализација плаћања која нису у складу са расположивим износима на 

апропријацијама. 

Пројекција расхода директних корисника (лимити) 

 

  План Пројекција Пројекција Пројекција 

О п и с 2022. 2023. 2024. 2025. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  43.350.000 47.500.000 55.000.000 53.000.000 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        6.300.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 27.300.000 30.000.000 32.000.000 33.500.000 

ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 8.720.000 9.500.000 10.500.000 11.500.000 

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, 

ФИНАНСИЈЕ ...   265.196.500 293.000.000 305.000.000 324.000.000 

УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ... 480.000.000 525.000.000 550.000.000 575.000.000 

УПРАВА ЗА ЛЕР, ЈАВНЕ 

СЛУЖБЕ ... 859.133.500 945.000.000 1.000.000.000 1.055.000.000 

     

        УКУПНО: 1.690.000.000 1.850.000.000 1.960.000.000 2.060.000.000 
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Буџет општине Параћин за 2023. годину 
 

 
Закон о буџетском систему дефинише одлуку о буџету као одлуку "којом се процењују приходи и примања, те утврђују 

расходи и издаци за једну или три године", а доноси је скупштина локалне власти, пошто надлежни извршни орган локалне 

власти утврди предлог одлуке о буџету локалне власти и достави га скупштини локалне власти на усвајање, у року утврђеном 

буџетским календаром.  

Сходно томе, Општинско веће општине Параћин је утврдило Предлог одлуке о буџету општине Параћин за 2023. годину, 

који се, сагласно члану 28. Закона о буџетском систему (којим је уређена припрема буџета и финансијских планова, а у оквиру 

тога и садржај буџета), састоји "из општег дела, посебног дела и образложења".  

Саставни део одлуке о буџету чини и такозвани нормативни део, са одредбама којима се уређује начин извршавања 

буџета, с обзиром на дефиницију одлуке о буџету из члана 2. тачка 2. Закона о буџетском систему, по којој одлука о буџету 

"садржи и одредбе битне за извршење те одлуке" те предложена одлука о буџету, поред обавезног општег и посебног дела, 

садржи и део са одредбама о извршењу буџета, односно норме које се односе на обавезе и овлашћења, како надлежних органа, 

тако и корисника буџета. 

  

Општи део предложене одлуке о буџету садржи рачун прихода и расхода, односно планиране приходе и примања по 

економској класификацији прихода и примања и планиране расходе и издатке по економској класификацији расхода и 

издатака.  

У Општем делу је, такође, утврђен и буџетски дефицит, односно укупни фискални дефицит и рачун финансирања, 

односно извори за финансирање дефицита, исказани и квантификовани појединачно по врстама извора. Општи део, поред 

тога, садржи и "преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године", као 

и одредбе којима су утврђена средства за сталну и текућу буџетску резерву, што је обавезан део садржаја oпштег дела буџета. 

У Општем делу буџета преглед укупних средстава која се планирају у 2023. години и утврђених расхода и издатака исказан је 

по прописаној економској класификацији и према изворима финансирања, а расходи и издаци још и по функционалној и 

програмској класификацији. 

  

Посебни део буџета, сагласно Закону, "исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава", а 

финансијски планови "укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, 

функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. овог закона". Дакле, 
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у складу са прописаним класификацијама, у Посебном делу буџета извршен је распоред планираних средстава по 

корисницима, њиховим програмима и ближим наменама, односно по организационој, функционалној, програмској и 

економској класификацији расхода и издатака и према извору финансирања, полазећи од законске поделе власти.  

Такође, у буџету су (у Посебном делу предложене одлуке), поред свих нумеричких ознака, односно класификација, 

задржане и такозване позиције буџета (заправо редни бројеви у низу апропријација), из сасвим практичних разлога, с обзиром 

на то да је позиција буџета својеврсна адреса, тачније нумеричка ознака која, самим позиционирањем код сваке апропријације 

појединачно, обухвата све потребне податке о конкретном расходу или издатку, заправо његова обележја, одређена применом 

прописаних класификација. 

 

С обзиром на поменуту законску одредбу о садржају буџета, и образложење предложене одлуке о буџету (које је, дакле, 

сагласно Закону, поред општег и посебног дела, саставни део буџета) сачињено је у форми коју прописује члан 28. Закона о 

буџетском систему, што потврђује његов садржај, с обзиром на то да се састоји од образложења Општег дела буџета и 

Програмских информација, како је одређено ставом 5. овог члана Закона.  

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, 

циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и 

показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. 

 

 

Приходна страна буџета 
 

Буџет општине Параћин за 2023. годину је пројектован на износ од 2.181.496.200 динара (сви извори финансирања), 

дакле, већи je за 88.688.722 динара у поређењу са 2022. годином (ребаланс од 31.08.2022. године), односно за 4,24 %. 

 

 У структури буџетских средстава (извор финансирања 01 је планиран са 1.925.000.000 динара), текући приходи су 

планирани са 1.790.000.000 динара (у 2022. 1.695.000.000 динара), док су примања од продаје нефинансијске имовине 

планирана у износу од 135.000.000 динара (2022. године 110.000.000 динара). Дакле, текући приходи су увећани за 95 

милиона динара, а примања од продаје нефинансијске имовине за 25 милиона динара, па је тако укупан износ прихода и 

примања (извор финансирања 01) у 2023. години виши за 120 милиона динара у поређењу са 2022. годином. Но, ако овом 

износу додамо и планирано задуживање општине Параћин у 2023. години за капиталне пројекте у укупном износу од 

130.000.000 динара долазимо до износа буџета у буџетској 2023. од 2.055.000.000 динара. Узевши у поређење висине буџета са 

изворима финансирања 01 и 10 можемо констатовати да је буџет из 2023. године већи у односу на предходну годину за 7,14%. 
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Како смо дошли до овог износа од 1.925.000.000 динара прихода и примања? 

Као и ранијих година, наша полазна основа била је процена остварења прихода и примања нашег буџета за 2022. 

годину. Процењујемо да ћемо имати реализацију прихода од око 1.656.000.000 динара, односно од око 97,70% плана. 

У складу са Упутством министарства финансија  нашу процену реализације прихода за 2022. годину увећавамо за 8,1% 

и на тај начин долазимо до нашег плана прихода за 2023. годину од 1.790.000.000 динара. 

Овоме треба додати и 135.000.000 динара по основу примања од продаје нефинансијске имовине па тако долазимо до 

укупно планираних прихода и примања од 1.925.000.000 динара.  

 

Уз наведене приходе и примања, буџетским корисницима биће стављено на располагање и 98.463.200 динара пренетих 

средстава из предходне буџетске године (извор финансирања 13, 15 и 17). 

Планирамо и задуживање од домаћих кредитора у износу од 130.000.000 динара за реализацију нових капиталних 

инфраструктурних пројеката.  

Дакле, буџетски корисници ће током 2023. године имати на располагању (по изворима финансирања 01, 10, 13, 15 и 17) 

укупно 2.153.463.200 динара.  

Поред ових средстава, буџетски корисници ће на располагању имати још 28.033.000 динара из других извора 

финансирања (04,  07,  09  и 16).  

Дакле, у 2023. години буџетски корисници могу располагати са укупно 2.181.496.200 динара. 

 

У структури планираних текућих прихода доминира порез на зараде  са износом од 725.000.000 динара. 

Текуће трансфере од другог нивоа власти у корист општина  планирамо у истом износу као и у 2022. години, дакле, у 

износу од 283.500.000 динара.  

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге  пројектован је на износ од 130.000.000 динара, а порез на 

имовину обвезника који воде пословне књиге на износ од 110.000.000 динара. 

Порез на приходе од самосталних делатноси који се плаћа према стварно оствареном приходу пројектован је у висини 

од 125.000.000 динара. 

Порез на друге приходе планирамо са 85.000.000 динара.  

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору пројектује се са 50.000.000 динара, док комуналну таксу 

за држање моторних возила планирамо у износу од 40.000.000 динара. 

 Порез на приходе од самосталне делатности – паушал у износу од 30.000.000 динара, а допринос за уређење 

грађевинског земљишта пројектујемо на износ од 25.000.000 динара, као и приходе по основу пружања услуга боравка деце у 

ПУ у корист нивоа општина. 

Посебна накнада за заштиту животне средине као  накнада за коришћење природних добара  пројектовани су са по 

20.000.000 динара, док је порез на пренос апсолутних права на непокретности планиран у износу од 21.500.000 динара. 



84 

 

Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају;  приход од давања у закуп непокретности у општинској својини, 

као и остали приходи у корист нивоа општина  планирани су са по 15.000.000 динара, док је порез на наслеђе и поклон је 

планиран са 12.000.000 динара.  

У структури прихода имамо и више позиција прихода са износима између 1.000 и 7.000.000 динара. 

 

Што се тиче примања иста су планиранана кроз две позиције: 

- примања од продаје непокретности у корист нивоа општина ..................... 105.000.000 динара; 

- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина .............................    30.000.000 динара.  

Како би се имала комплетна слика о фискалном капацитету локалне заједнице било би добро поредити приходе и 

примања бар у три узастопне буџетске године, што и чинимо у наредном прегледу:  

 

Приходи и примања буџета према економској класификацији 

 

Економска 

класификација 

Врсте прихода и примања 

2021. 2022. 2023. 

Класа / 

Категорија / 

Група 

Завршни рачун 
План 

(на дан 31.08.2022.) 

Одлука о буџету 

(нацрт) 

1 2 3 4 5 

 Пренета средства из претходне 

године 
37,196,570      60,777,334 98,463,200 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   1,544,317,261      1,806,570,144 1,815,653,000 

710000 Порези 1,074,556,853 1,276,100,000 1,366,100,000 

711000 
Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 
747,125,306     879,500,000 967,800,000 

712000 Порез на фонд зарада 10 1,000 1,000 

713000 Порез на имовину 232,796,018      279,099,000 280,599,000 

714000 Порез на добра и услуге 57,034,845      67,500,000 67,700,000 

716000 Други порези 37,600,674      50,000,000 50,000,000 

730000 Донације и трансфери 367,245,307 386,360,622 305,413,000 

733000 Трансфери од других нивоа власти 366,151,837 365,858,961 305,413,000 

740000 Други приходи 101,146,035 138,442,873 143,640,000 

741000 Приходи од имовине 35,329,092      49,500,000 54,500,000 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 46,181,592      54,580,000 55,250,000 
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743000 Новчане казне и одузета имов. корист 12,602,501      15,400,000 15,400,000 

744000 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
1,537,898 352,173 - 

745000 Мешовити и неодређени приходи 5,494,952      18,610,700 18,490,000 

770000 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 
- 5,666,649 500,000 

800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
12,858,320 112,460,000 137,380,000 

810000 
Примања од продаје основних 

средстава 
- 90,000,000           105,000,000 

 

820000 
Примања од продаје залиха     626,722 2,460,000   2,380,000 

840000 
Примања од продаје природне 

имовин. 
12,231,598   20,000,000   30,000,000 

900000 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

-      113.000.000 130,000,000 

910000 Примања од задуживања - 113.000.000 130,000,000 

3+7+8+9 
УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА: 
1,594,372,151 2,092,807,478 2,181,496,200 

 

 

Да ли је приходна страна нашег буџета реална? 

 

 

Понављамо још једном констатацију изречену на почетку коментара прихода да нам је полазна основа за 

планирање прихода, оних класичних,  текућих прихода, била `процена остварења истих у 2022. години. На основу 

остварења прихода за прва три квартала буџетске 2022. године сасвим је реално очекивати реализацију плана 

прихода за целу буџетску годину негде између 96,5 и 98,0%. Дакле, ми смо као полазну основу узели процену 

остварења прихода од 97,70% и исту реализацију увећали за 8,1%, односно за дозвољено увећање дато Упутством 

министарства финансија. 

 

Што се тиче примања од продаје нефинансијске имовине, за 2023. годину смо исте планирали у износу од 

135 милиона динара. Наиме, у плану је продаја више општинских станова и других објеката. Очекује се и већа 

продаја земљишта будућим инвеститорима.  
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Нераспоређене приходе из ранијих година, планирамо у складу са очекивањима реализације прихода и 

примања на једној и расхода и издатака на другој страни, у 2022. буџетској години. План истих износи 35.000.000 

динара (уз још 63.463.200 динара неутрошених средстава донација из предходних година). Уколико се покаже да 

смо овај извор финансирања подценили, или пак преценили, корекцију истог извршићемо Завршним рачуном 

буџета општине Параћин за 2022. годину, а потом и ребалансом буџета за 2023. годину. 

У 2023. планирамо и задуживање општине Параћин у износу од  130.000.000 динара. Примања од 

задуживања су намењена за реализацију нових капиталних пројеката.  

 

Планирана кредитна средства   су извесна, али ћемо се трудити, као и свих предходних година,  да иста 

повлачимо потпуно наменски, то јест само за извршене ситуације по капиталним пројектима. 

 

Понављамо још једном да, поред текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 

(1.925.000.000 динара), планом буџета за 2023. годину предвиђен је и распоред вишка прихода из предходних 

година у износу од 98.463.200 динара, као и средства од кредитног задужења општине у износу од 130.000.000 

динара, уз још 28.033.000 динара којима самостално могу да располажу индиректни буџетски корисници.  

 

Приказ свих буџетских прихода и примања дат је у табели у оквиру члана 3. ове Одлуке. 
 

Расходна страна буџета 

 

 

Полазећи од пројектованих прихода и примања нашег буџета за 2023. годину, а уз уважавање једног од 

основних принципа буџета – буџетске равнотеже, приступили смо планирању расхода и издатака за наредну 

буџетску годину. 

 

Као и свих предходних година пошли смо од врло јасног циља који је налагао да се, пре свега, свим 

буџетским корисницима нашег буџета омогући сигурно функционисање и несметно обављање пројектованих 

задатака у свом делокругу јавног живота наше локалне заједнице. Тежили смо да сваком од њих обезбедимо 

простор за макар минимални развој и напредак, а што ће све, надамо се, резултирати и у подизању квалитета 

услуга који наш јавни сектор на локалу пружа грађанима.   

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, према прописаној 

процедури из Закона о буџетском систему, и на основу информација о потребама корисника, а у складу са 
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расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета 

општине у 2023. години. 

 

Полазећи од Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 

2025. годину и смерница за планирање појединих категорија расхода и издатака, приликом планирања обима 

средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, приступили смо реалном планирању, 

у складу са законом. Почетни корак је била процена извршења расхода и издатака за 2022. годину за сваког од 

буџетског корисника. Уз то морале су се узети у обзир и планиране политике у наредном периоду. 

 Уз уважавање више начела буџета, овог пута већи значај придали смо начелу реалности, уз већ обавезујуће 

начело - начело равнотеже приходне и расходне стране буџета. 

 

 Укупна планирана средства буџета у износу од 1.925.000.000 динара (извор финансирања 01)  распоредили 

смо на следеће буџетске кориснике/области (дајемо преглед опредељених средстава у хиљадама динара, уз 

поређење са 2022. годином – 31.08.2022.):  

 

 

 _________________________________________________________________________________  

Раздео               Корисник                   2022           2023       Индекс 4/3 

_________________________________________________________________________________ 

            1                                2                                                    3                 4               5 

_________________________________________________________________________________ 
 

  1 Скупштина општине 41.260 41.250 99,98 
  

  2 Председник општине 6.330 6.750 106,64 
 

  3 Општинско веће 25.335 27.300 107,76 
 

  4 Општинско правобранилаштво 8.720 9.500 108,94 
 

   

  5 Управа за урбанизам, финансије  

   скупштинске и опште послове 236.880 258.600 109,17 
 

  6 Управа за инвестиције  

   и одрживи развој 513.805 563.000 109,61 
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  7 Управа за локал. економ. развој, 

   јавне сл. и друштв. делатности 613.925 640.190 104,28 
 

 ______________________________________________________________________________ 

   Свега директни корисници: 1.446.255 1.546.590 106,94 

 ______________________________________________________________________________ 
   

 Месне заједнице 48.085 42.400 88,18 

             Култура  83.392 85.940 103,06 

             Физичка култура 52.100 57.070 109,54 

 Дечија заштита 159.990 176.000 110,01  

Туризам  15.178 17.000 112,00 

______________________________________________________________________ 

 Свега индиректни корисници  358.745 378.410 105,48 

  ______________________________________________________________________ 
 

Укупни расходи и издаци:    1.805.000 1.925.000 106,65 

  ______________________________________________________________________ 

 

 

      У оквиру финансијског плана Управе за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности распоређени су и 

донације, дотације и трансфери другим нивоима власти, и то за следеће области: 

 

- Основно образовање 147.700.000; 

- Средње образовање 53.400.000; 

- Социјална заштита 127.900.000; 

- Здравство 33.820.000. 

                   _______________________________________ 

                                Укупно: 362.820.000 

 

 

                  

Распоредом буџетских средстава на буџетске кориснике или групације истих покрили смо у потпуности 

област јавног живота на локалу за коју смо надлежни. Све оно што је Законом о локалној самоуправи стављено као 
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надлежност локалних самоуправа биће исфинансирано у већој или мањој мери преко неког органа, установе или 

другог организационог облика.  

 Носиоци раздела су органи општине, тако да ћемо и буџетом за наредну годину имати 7 раздела, то јест 7 

директних буџетских корисника. 

Ако се упореде укупно опредељена буџетска средства директним буџетским корисницима у 2023. години са 

2022. годином приметићемо увећање од неких 6,94%.  

Што се тиче индиректних буџетских корисника, раст опредељених средстава у односу на текућу буџетску 

годину износи 5,48%.      

 

У циљу ближег разјашњења појединих трошкова и издатака у буџету општине Параћин за 2023. годину, 

дајемо преглед најзначајнијих позиција расхода и издатака по организационој припадности, то јест по буџетским 

корисницима, оним редоследом како су и представљени у нашој одлуци. 

 

Скупштини општине, као првом директном буџетском кориснику,  определили смо укупно 41.250.000 

динара. За трошкове одборничког додатка , накнада скупштинских комисија и тела, дневница и др.,  издвојено је 

25.000.000 динара, а све у оквиру економске класификације 423  услуге по уговору;  активностима политичких 

субјеката намењено је законских  1.434.405 динара, то јест 0,105% пореских прихода за редован рад политичких 

субјеката. Ту су још средства за плате и доприносе у износу од 7.350.000 динара;  материјал 2.600.000 динара; стални 

трошкови 2.000.000 динара и други трошкови. 

 

  Председнику општине укупно је опредељено 6.750.000 динара. Издвајамо позицију плате и доприносе са 

износом од  4.370.000 динара. По висини значајнија је и позиција услуге по уговору са 2.080.000 динара. 

 

   Општинском већу опредељена су средства за 2023. годину у укупном износу од 27.300.000 динара.  

  

  У структури трошкова код овог буџетског корисника највеће учешће има позиција позиција плате и 

доприноси са износом од  10.950.000 динара, а потом позиција материјал у висини од 6.000.000 динара. На 

позицији услуге по уговору опредељено је 6.350.000 динара.    

 

  Општинском правобранилаштву је опредељено 9.500.000 динара (највише за зараде и доприносе 

3.600.000 динара). 
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Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове располагаће са средствима у износу од 

258.600.000 динара (уз још 41.000.000 динара из других извора финансирања).  

 

У оквиру функције 130  опште услуге, на позицији зарада и доприноса планирано је 96.300.000 динара. 

Плате запослених који се финансирају из локалног буџета, током 2023. године, повећаће се за 12,5,%, почев од 

плате за јануар 2023. године.  

 

По висини износа издваја се и позиција текуће и сталне резерве са 31.000.000 динара (текућа 30.000.000 

динара и стална 1.000.000 динара), затим позиција сталних трошкова, укупно 25.000.000 динара (трошкови 

грејања, телефонских и поштанских услуга, банкарске провизије, и др.). Услуге по уговору су планиране у износу 

од 19.000.000 динара (штампање билтена, привремени и повремени послови, ревизорске услуге, трошкови 

објављивања тендера и др.); земљиште 10.000.000 динара за решавање имовинских односа; материјал 8.500.000 

динара; специјализоване услуге 9.000.000 динара (хумана депопулација паса луталица, катастарске услуге, 

легализација објеката, рушење бесправних објеката и сл.), машине и опрема  5.700.000 динара и друго.  

  

Функцији 170   јавни дуг опредељујемо 31.500.000 динара намењених отплату камата, пратећих трошкова 

задуживања и отплате главнице по узетим кредитима, уз још 35.000.000 динара пренетих средстава за отплату 

главнице по раније узетим кредитима из извора финансирања 13. 

За активност ванредне ситуације издвајамо 1.000.000 динара (финансирање Добровољног ватрогасног 

друштва).  

 

За реализацију више програма који се стављају у надлежност Управе за инвестиције и одрживог развоја 

у 2023. години опредељено је укупно 563.000.000 динара (извор финансирања 01) уз још  130.000.000 динара 

кредитних средстава, као и 22.803.200 динара  неутрошених средстава донација из предходних година. Дакле ова 

управа, као носиоц капиталних инфраструктурних пројеката наше општине, имаће на располагању у 2023. години 

укупно 715.803.200 динара или 32,81% укупних средстава буџета.  

Управа за инвестиције и одрживог развоја своју активност ће реализовати кроз 4 програма (Програм 1 – 

Становање, урбанизам и просторно планирање; Програм 2 – Комуналне делатности; Програм 6 – Заштита животне 

средине и Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура). 

С обзиром да су наведени програми саставни делови Програма уређења грађевинског земљишта и Програма 

за путеве и који као такви се у целини достављају Скупштини на одлучивање, ми се овог пута нећемо детаљније 

бавити финансијским планом ове Управе. Можда треба само истаћи да је укупно за реализацију капиталних 

пројеката (у оквиру програма 1 и 7), опредељено 358.511.200 динара (16,43% укупних средстава буџета).   
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Приказујемо само опредељена средства по функцијама: 

 

- функција 620    развој заједнице  .............................................................    134.125.200;   

- функција 640    улична расвета  ..............................................................      75.035.000; 

- функција 660    посл. стан. и заједнице неклас. на др. месту ...............      40.000.000;    

- функција 510     управљање отпадом  .....................................................      43.000.000; 

- функција 560     заштита животне средине  ........................................      23.000.000; 

- функција 451     друмски саобраћај  ........................................................     377.643.000; 

- функција 360     јавни ред и безбед. некласиф. на др. месту  ................       23.000.000. 

 

Управи за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности  опредељено је 

1.081.293.000 динара (из извора финансирања 01  1.018.000.000 динара).  

За функцију 130 опште услуге опредељено је 40.740.000 динара (највише за зараде и доприносе 36.100.000 

динара).  

Функцији 040 породица и деца распоређено је 25.000.000 динара. Наставља се са опредељењем да се 

сваком рођеном детету у 2023. години додели 100.000 динара.  

На функцији 090 социјална заштита некласификована на другом месту планирано је 56.150.000 динара 

из извора финансирања 01 и 14.160.000 динара из извора финансирања 17. Највише средстава издваја се за 

субвенције трошкова превоза средњешколаца 50.000.000 динара, а ту је и више других позиција са мањим 

износима (студентска и ученичка помоћ; вантелесна оплодња; унапређење положаја избеглих и расељених лица; 

суфинансирање услуга социјалне заштите и др.). 

Функцији 490   економски послови (23.900.000 динара) опредељена су средства намењена за 

субвенционисање приватних предузећа (6.000.000 динара),  текућим и капиталним субвенцијама ЈП ''Пословни 

центар'' (9.000.000 динара), а  за суфинансирање новог запошљавања опредељена су средства на име дотација 

Националној служби за запошљавање у укупном износу од 8.000.000 динара. Ту је и дотација Регионалној агенцији 

за економски развој Шумадије и поморавља, 900.000 динара. 

У оквиру функције 840 верске и остале услуге заједнице опредељена су средства у укупном износу од 

34.000.000 динара. За хуманитарне организације и удружења грађана 11.000,000 динара. За активност Црвеног 

крста и потребе Народне кухиње распоредили смо 18.500.000 динара, а за  решавање неких од захтева 

традиционално верских организација 4.500.000 динара.  
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Програму Пољопривреда и рурални развој распоређено је 23.930.000 динара. За субвенционирање 

пољопривредних газдинстава издваја се 15.000.000 динара, а за калцификацију земљишта 2.500.000 динара. Ту је и 

пројекат Комасације у Доњем Видову, са намером да се средства за реализацију овог пројекта потраже на адреси 

вишег нивоа власти. 

 

Основном образовању смо определили 147.700.000 динара.  

 

Средњем образовању намењено је  53.400.000 динара, а социјалној заштити 127.900.000 динара. 

 

Установе у здравству моћи ће да рачунају на укупан износ од 33.820.000 динара. 

 

За подстицај развоја аматеризма и пројеката у култури издвајамо 3.500.000 динара код функције 820  

услуге културе. 

У оквиру функције 830 информисање  опредељено је 15.000.000 динара за услуге информисања путем 

медија. Средства ће се определити емитерима на основу конкурса. 

Функцији 810   услуге рекреације и спорта опредељује се са 55.000.000 динара. Ова средства су намењена 

дотацијама спортским организацијама и асоцијацијама.  

   

  Месним заједницама се укупно опредељује 42.400.000 динара. Средства су намењена за нормално 

функционисање и измиривање законских обавеза (за сталне трошкове 11.320.000 динара, услуге по уговору 

11.000.000 динара (највећим делом на име накнада за волонтере), а највише за за текуће поправке и одржавање 

17.000.000 динара и друго.      

    

Култури је опредељено 101.430.000 динара или 4,65% нашег буџета (извор финансирања 01 85.940.000 

динара). Од овог износа за две програмске активности функционисање локалних установа културе опредељено је 

68.030.000 динара, а за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа  опредељено 

је 17.400.000 динара.  

Од укупно опредељених средстава установама културе на позицији услуге по уговору – укупно је 

распоређено 24.940.000 динара и управо се преко ове позиције највећим делом реализују манифестације у области 

културе. За плате и доприносе издвајамо 42.085.000 динара.  

Уоквиру овог програма планиран је и пројекат ''Музеј стакларства – фаза 1'', који је иначе започет током 

2022. године, са износом од 16.000.000 динара (извор финансирања 17  15.000.000 динара). 
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Физичкој култури, намењујемо 59.450.000 динара за програмску активност функционисање локалних 

спортских установа (не рачунајући оних 55.000.000 динара намењених на име  дотација спортским удружењима).  

За обе установе (СРЦ ''7. Јули'' и СРЦ ''Борац'')  стални трошкови су планирани са 20.250.000 динара; за 

плате и доприносе  14.376.000 динара; услуге по уговору 8.530.000 динара, а текуће поправке и одржавање 

8.288.000 динара.  

Дакле, укупно издвојена средства за физичку културу (рад установе и дотације) износе 114.450.000 динара 

или  5,25% буџетских средстава за 2023. годину.    

 

Дечијој  заштити определили смо 203.163.000 динара или 9,31% укупно планираних буџетских прихода и 

примања. 

Од укупно опредељених средстава за функционисање ове установе средства за плате запослених планирају 

се у износу од 128.500.000динара,  а за социјалне доприносе 24.610.000 динара.  

За материјал  је намењено 24.970.000 динара, а за сталние трошкове определили смо 8.725.000 динара.  

Предшколска установа ''Бамби'', планирала је средства по основу родитељског динара 3.250.000 динара и 

2.000.000 динара на име неутрошених средстава донација из предходних година.. 
   
 

Туристичкој организацији општине Параћин издвојена су средства у износу од 17.000.000 динара за 

реализацију програмске активности промоција туристичке понуде и за реализацију  манифестација од значаја за 

општину Параћин. Код ове установе по износу се издваја позиција услуге по уговору са 9.710.000 динара. У оквиру 

ове позиције су опредељена и средства за реализацију наведених манифестација. 

 

 

   

 

И на крају ево како смо распоредили 98.463.200 динара неутрошених средстава из предходних година: 

 

1. Управа за урбанизам, финансије, 

скупштинске и опште послове 

 

- отплата главнице домаћим пословним банкама ..........................    35.000.000; 

- пројекти енергетске ефикасности  .................................................      6.000.000. 

 

2. Управа за инвестиције и одрживи развој 
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-  пројекат ''Доживи Грзу и Сисевац'' ............................................      2.700.000; 

-  пројекат ''ЕУПРО – изградња амфтеатра и деч. игралишта'' ...    20.103.200. 
 
 

3. Управа за ЛЕР, јавне службе  

и друштвене делатности   

 
 

- услуге социјалне заштите (геронтодомаћице)  …...........................     1.200.000; 

- помоћ избегл. и расељен. лицима (куповина кућа)  ......................    12.960.000; 

- реконструкција котлова (ОШ ''Б. Крсмановић'' Д. Мутница 

  и ОШ ''С. Јаковљевић'')  .....................................................................     3.500.000; 

- пројекат ''Музеј стакларства – фаза 1''  ............................................    15.000.000;   

- ПУ ''Бамби'' (материјал)  ....................................................................      2.000.000. 

 

 

 

 

 

У следећој табели дајемо Преглед упоредних планова расхода и издатака по функционалној класификацији 

2021. - 2023. године:   

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији 

Функционална 

класификација 
Опис 

2021. 2022. 2023. 

Завршни рачун 
План 

(на дан 31.08.2022.)  

Одлука о буџету 

(нацрт) 

000 Социјална заштита 146.938.206 244.901.362 235.210.000 
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100 Опште јавне услуге 348.948.750 431.590.088 445.040.000 

200 Одбрана 474.552 1.200.000 1.000.000 

300 Јавни ред и безбедност  9.870.890 23.720.000 32.500.000 

400 Економски послови 227.897.880 388.425.649 442.473.000 

500 Заштита животне средине 36.882.376 73.250.000 66.000.000 

600 Послови становања и заједнице 210.492.834 242.537.895 249.160.200 

700 Здравство 33.657.895 32.070.000 33.820.000 

800 Рекреација, спорт, култура и вере 205.560.314 274.699.751 268.530.000 

900 Образовање 307.738.553 380.412.733 407.763.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 1.528.462.250 2.092.807.478 2.181.496.200 

 

 

 

 

 

Преглед упоредних планова расхода и издатака по основним наменама, односно економској класификацији за 

период 2021. - 2023. године:   
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Расходи и издаци буџета према основним наменама 

 

Економска 

класификација 

Врсте расхода и издатака 

2021. 2022. 2023. 

Класа / 

Категорија / 

Група 

Завршни рачун 
План 

(на дан 31.08.2022.) 
Одлука о буџету (нацрт)  

1 2 3 4 5 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ      1.227.850.104          1.710.504.941        1,689,804,000      

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ      338.465.472             370.661.650           412,511,000      

411 Плате и додаци запослених      271.670.825             296.850.000           332,900,000      

412 Социјални доприноси на терет послодавца        45.233.857               53.421.000             58,141,000      

413 Накнаде у натури (превоз)             980.715                 1.251.000            1,440,000      

414 Социјална давања запосленима 3.947.431                 5.640.000               4,320,000      

415 Накнаде за запослене          14.762.968               11.525.650             12,595,000      

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи          1.869.676                 1.974.000               3,115,000      

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА      425.265.376             706.032.314           610,885,225      

421 Стални трошкови      123.567.877             166.848.123           167,000,000      

422 Трошкови путовања             1.726.982                 5.152.641               3,300,000      

423 Услуге по уговору      104.457.251             164.388.978           167,531,000      

424 Специјализоване услуге        58.718.553               78.014.936             78,551,000      

425 
Текуће поправке и одржавање (услуге и 

мат) 
     104.804.201             242.053.273           142,983,225      

426 Материјал        31.990.512               49.574.363             51,520,000      

440 ОТПЛАТА КАМАТА 6.844.376                 9.160.000             14,450,000      

441 Отплата домаћих камата;          6.779.790                 8.000.000             12,000,000      

444 Пратећи трошкови задуживања             64.586                 1.160.000               2,450,000      

450 СУБВЕНЦИЈЕ        37.957.556               55.415.000             40,000,000      

451 
Текуће субвенције јавним нефинанс. 

предузећима и организацијама                                                                
       37.957.556               45.415.000             34,000,000      
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454 Субвенције приватним предузећима             -      10.000.000                    6,000,000      

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ      266.190.758             348.186.000          369,340,000      

4620 
Донације и дотације међународним 

организацијама 
         -      -                                   -      

4630 Трансфери осталим нивоима власти 226.039.064      306.686.000      326,200,000      

4640 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
37.919.058      39.350.000        41,100,000      

465 Остале донације, дотације и трансфери         2.232.636               2.150.000               2,040,000      

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ          59.764.841               106.243.085           107,560,000      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 59.764.841               106.243.045           107,560,000      

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ        93.361.725      104.242.554          104,057,775      

481 Дотације невладиним организацијама;        82.098.893               89.865.049             94,032,775      

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 3.388.683                 7.372.305               5,465,000      

483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова; 
         6.837.372                 5.855.200               2,560,000      

485 
Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа; 
         1.036.320      1.150.000               2,000,000   

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 
                       -              10.564.338            31.000.000      

49911 Стална резерва -         1,000,000      1.000.000 

49912 Текућа резерва -       9.564.338      30.000.000 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ      209.021.638             313.302.537           439,192,200      

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА      201.550.625      302.542.537           428,292,200      

511 Зграде и грађевински објекти;      185.985.815             273.489.712           395,827,200      

512 Машине и опрема;          14.929.475      19.242.200             30,865,000      

515 Нематеријална имовина             635.335                 9.810.625               1,600,000      

520 ЗАЛИХЕ - 1.260.000             900,000      

520 Залихе робе за даљу продају - 1.260.000             900,000      

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА          7.268.990      9.500.000             10,000,000      

541 Земљиште          7.268.990      9.500.000             10,000,000      

600 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 

НАБАВКУ ФИНАНСИЈЕКЕ ИМОВИНЕ 
91.590.508      69.000.000         54.000.000      
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610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ         91.590.508      69.000.000         52.500.000      

611 Отплата главнице домаћим кредиторима        91.590.508      69.000.000 52.500 

620 Набавка финансијске имовине - - - 

621 Набавка домаће финансијске имовине - - - 

 

 

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 

 

1.528.462.250      2.092.807.478   2,181,496,200      

 

  И на крају дајемо упоредне прегледе расхода и издатака за три буџетске године, по програмској класификацији. 

 

Расходи и издаци буџета према програмској класификацији 

Шифра  Назив програма 

2021. 2022. 2023. 

Завршни рачун План 

 (на дан 31.08.2021.) 
Одлука о буџету (нацрт)  

1 2 3 4 5 

1101 Програм 1 
Становање, урбанизам и просторно 

планирање 
106,678,779 127,453,000 132.876.200 

1102 Програм 2 Комунална делатност 133,098,305 159,050,000 166.284.000 

1501 Програм 3 Локални економски развој - - - 

1502 Програм 4 Развој туризма 13,324,713 17,896,649 17.000.000 

0101 Програм 5 Пољопривреда и рурални развој 13,277,251 19,155,000 23.930.000 
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0401 Програм 6 Заштита животне средине - 23,000,000 16.000.000 

0701 Програм 7 
Организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре 
189,295,397 338,474,000 400.643.000 

2002 Програм 8 Предшколско васпитање  176,965,147 190,237,733 203.163.000 

2003 Програм 9 Основно образовање  103,988,557 144,411,000 151.200.000 

2004 Програм 10 Средње образовање  26,784,850 45,764,000 53.400.000 

0902 Програм 11 Социјална и дечја заштита 94,565,657 133,250,000 127.900.000 

1801 Програм 12 Здравствена заштита 33,657,895 32,070,000 33.820.000 

1201 Програм 13 Развој културе и информисања 84,404,542 133,840,256 120.080.000 

1301 Програм 14 Развој спорта и омладине 94,542,402 109,072,495 114.450.000 

0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 401,807,226 534,208,345 533.450.000 

2101 Програм 16 Политички систем локалне самоуправе 56,071,529 72,925,000 75.300.000 

0501 Програм 17 
Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије 
- 12,000,000 12.000.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 1,528,462,250 2,092,807,478 2.181.496.200 
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Новине у планираној локалној политици локалне власти 

за 2023. годину и евентуални ризици 

у реализацији исте 

 

 
 

У 2023. години задржавају се приоритети на страни расхода и издатака, успостављени током 2022. године. 

Рехабилитација путева и улица остаје један од главних приоритета и у наредној буџетској години. Иста се 

наставља како преко позиција текућег одржавања, тако и преко капиталног улагања у улице и путеве на територији 

наше општине. 

  Развој пољопривреде остаје један од приоритета, па се према истој усмеравају и већа средства. Тако нпр. 

за субвенције пољопривредним газдинствима и у наредној буџетској години се опредељује 15.000.000 динара. 

Планира се и активност на калцификацији земљишта и за ове прилике се издваја 2.500.000 динара. 

Исто тако за пружање помоћи младим брачним паровима приликом рођења деце у наредној години се 

издваја 25.000.000 динара, што би конкретно значило да би свако новорођенче добило 50.000 динара, уз исплату 

другог дела преузетих обавеза по овом основу из 2022. године.  

Субвенција превоза средњешколаца, такође један од утврђених приоритета из предходне године, планира се 

са 50.000.000 динара. Исто тако, наставља се са бесплатним превозом за стара лица. За ове намене Центру за 

социјални рад намењено је 33.000.000 динара.  

Даље опремање Индустријске зоне ''Змич'' остаје, такође, један од приоритета у буџету за наредну годину. 

Суфинасирање програма енергетске санације јавне расвете у граду планирано је са 11.249.000 динара.   

 

Постоје одређени ризици који могу угрозити спровођење локалних политка током 2023. године. 

 

Наговештај даљег раста цена, односно инфлације у наредној години, може да поремети износе пројектованих 

трошкова (пре свега сталних и материјала), што може захтевати одустајање од неких капиталних пројеката у 

корист омогућавања нормалног функционисања буџетских корисника. Скок цена енергената негативно ће се 

одразити на рад свих буџетских корисника кроз угрожавање већ постављених циљева и планова истих.  

Скок цена грађевинског материјала (асфалта, шљунка и др.) може довести у питање прорачуне капиталних 

пројеката, па према томе и неуспех појединих тендера.  

Неизвесност око добијања сагласности на планирано задуживање може налагати да се током 2023. године 

изврши прекомпоновање већ постављених приоритета, уз изостанак бројних капиталних пројеката. 
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Проблеми које могу имати привредни субјекти извођачи радова (скупа кредитна средства, мањак 

квалификоване радне снаге и сл.) могу се рефлектовати и на реализацију предвиђених издатака намењених 

капиталним инфраструктурним пројектима. 

Исто тако и стари судски спорови по имовинском основу, као и из радних спорова (тужбе за накнаду превоза 

запосленима) могу значајније да угрозе реализацију расхода и издатака нашег буџета у 2023. години. По 

наведеном основу Општинско правобранилаштво ''брани'''општину Параћин у парницама које се мере и 

десетинама милона динара. 

Дакле, током 2023. године сви органи општине морају уложити максималне напоре како би минимизирали 

све евентуалне ризике и омогућили пунијој реализацији постављене локалне политике за 2023. годину. 

 

 

Програмске информације 

 
 

У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, Образложење буџета мора садржати и програмске 

информације. Цитирамо став 6. поменутог члана: 

 

''Програмске информације из става 5. тачка 2) овог члана садрже описе програма, програмских активности и 

пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем 

програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. 

Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта 

представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани 

доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.''  

 

Ми смо се трудили да програмске информације минимално коригујемо, односно да задржимо садржај истих 

онако како су дати од стране буџетског корисника (по препоруци надлежног Министарства). Наведене програмске 

информације, дате у Образложењу ове Одлуке, биће основа која ће даље служити за израду Извештаја о учинцима, 

тако да ће добро постављени циљеви и индикатори, касније олакшати посао буџетским корисницима око израде 

ових извештаја. 

 Наравно, ако су буџетски корисници били неозбиљни у изради овог програмског дела буџета, то ће им 

касније стварати озбиљне проблеме у изради наведених извештаја. 
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У наредном делу образложења дајемо преглед програмских информација:  

 

 

 

               

Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 
                          

Назив програма: Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање         

Шифра програма: 1101                       

Сектор: Урбанизам и просторно планирање         

Сврха: 
Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима  одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења 

земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему 

Опис:  
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, изградња, доградња, реконструкција или адаптација јавних објеката који се 

финансирају средствима локалне самоуправе 

Назив организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 
Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин 

Одговорно лице за 

спровођење програмa: 
Члан општинског већа  задужен за инвестиције 

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Просторни развој 
у складу са 
плановима 

Проценат покривености територије урбанистичком 

планском документацијом 
87% 90% 90% 90% 90% 

Годишњи извештај о реализацији 

програма уређивања  

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      96,105,278 10,573,501 75,748,000 51,705,000 86,073,000 46,803,200 93,000,000 50,000,000 100,000,000 55,000,000 279,073,000 151,803,200 
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Програмска активност -  Управљање грађевинским земљиштем 

                  

Програм коме припада: Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 

Шифра и назив: 1101-0003  Управљање грађевинским земљиштем         

Функција: 620 - Развој заједнице         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин     

Сврхa: Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему 

Опис: 
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, изградња, доградња, реконструкција или адаптација јавних 

објеката који се финансирају средствима локалне самоуправе 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Сања Поповић, Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Опремање 

локација/зона јавне 
намене 

Проценат реализације годишњег 

програма уређивања грађевинског 

земљишта 

90% 91% 92% 92% 92% 
Годишњи извештај о реализацији 

програма уређивања 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      96,105,278 10,573,501 75,748,000 51,705,000 86,073,000 46,803,200 93,000,000 50,000,000 100,000,000 55,000,000 279,073,000 151,803,200 

               

Програм 2.  Комуналне делатности 
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Назив програма: Програм 2.  Комуналне делатности         

Шифра програма: 1102                       

Сектор: Урбанизам и просторно планирање         

Сврха: 

Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета;  Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;  Редовно, сигурно  и одрживо  снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина 

коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама. 

Основ: Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему 

Опис:  Одржавање јавне хигијене, уређење и одржавање зеленила, јавна расвета 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин 

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за комуналну делатност 

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Повећање 
покривености 

територије 
комуналним 

делатностима 
одржавања јавних 
зелених површина, 

одржавања чистоће на 
површинама јавне 

намене и зоохигијене 

Степен покривености територије услугама 85% 86% 86% 86% 86% 
Годишњи извештај о реализацији 

програма уређивања 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      133,098,305   159,050,000   166,284,000   166,000,000   178,000,000   510,284,000 0 

               

Програмска активност - Управљање/одржавање јавним осветљењем 
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Програм коме припада: Програм 2.  Комуналне делатности 

Шифра и назив: 1102-0001  Управљање/одржавање јавним осветљењем         

Функција: 640 - Улична расвета         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин     

Сврхa: Обезбеђење рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета животне средине 

Основ: Закон о локалној самоуправи 

Опис: Редовно одржавање јавне расвете 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Сања Поповић, Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Оптимална 
покривеност насеља и 
територије услугама 

јавне расвете 

Укупан проценат инсталиране снаге 98% 98% 98% 98% 98% 
Годишњи извештај о реализацији 

програма уређивања 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      70,241,041   68,800,000   65,035,000   70,000,000   75,000,000   210,035,000 0 

               

Програмска активност - Одржавање јавних зелених површина   

                  

Програм коме припада: Програм 2.  Комуналне делатности 

Шифра и назив: 1102-0002  Одржавање јавних зелених површина           

Функција: 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин     
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Сврхa: Обезбеђење рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета животне средине 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Програм одржавања зелених површина  ЈКП Параћин 

Опис: Редовно одржавање и уређење зелених површина 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Сања Поповић, Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Максимална могућа 
покривеност насеља и 
територије услугама 

уређења и одржавања 
зеленила 

Укупан проценат зелене површине на 

којој се уређује и одржава зеленило 
85% 87% 87% 87% 87% 

Годишњи извештај о реализацији 

програма уређивања 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      25,974,888   40,000,000   40,000,000   43,000,000   46,000,000   129,000,000 0 

               

Програмска активност - Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

                  

Програм коме припада: Програм 2.  Комуналне делатности 

Шифра и назив: 1102-0003  Одржавање чистоће на површинама јавне намене         

Функција: 510 - Управљање отпадом         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин     

Сврхa: Обезбеђење рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета животне средине 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Програм одржавања јавне хигијене  ЈКП Параћин 

Опис: Редовно одржавање јавних површина, улица и тргова 

Мере и поглавље преговора о   
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приступању ЕУ: 

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Сања Поповић, Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Максимална могућа 
покривеност насеља и 
територије услугама 
одржавања чистоће 

јавних површина 

Степен покривености територије услугама 

одржавања чистоће јавно-прометних 

површина (број улица које се чисте у 

односу на укупан број улица у 

граду/општини) 

85% 87% 87% 87% 87% 
Годишњи извештај о реализацији 

програма уређивања 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години 

Вредност 

у 2024. 

години 

Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи 

из буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      29,882,376   43,250,000   43,000,000   46,000,000   50,000,000   139,000,000 0 

               

               

Програмска активност - Зоохигијена 

                  

Програм коме припада: Програм 2.  Комуналне делатности 

Шифра и назив: 1102-0004  Зоохигијена         

Функција: 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој     

Сврхa: Обезбеђење рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета животне средине 

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима 

Опис:   
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Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Сања Поповић, Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Унапређење заштите 
од заразних и других 
болести које преносе 

инсекти 

Степен покривености територије услугама 

зоохигијене 
85% 86% 86% 86% 86% Извештај комисије 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      7,000,000   7,000,000   7,000,000   7,000,000   7,000,000   21,000,000 0 

               

               

Пројекат - Суфинансирање програма енергетске санације јавних објеката (јавна расвета и др.) 

               
Програм коме припада: Програм 2. Комуналне делатности 

Шифра пројекта: 1102 4001                     

Назив пројекта: Суфинансирање програма енергетске санације јавних објеката (јавна расвета и др.) 

Функција: 640 - улична расвета         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој     

Сврха:   

Основ:   

Опис:   

Трајање пројекта: 2023 

Ознака за капитални пројекат:   



109 

 

Ознака да ли је ИПА пројекат:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 
Начелник управе 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1   

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 

      

Вредност у базној години (2021) 
Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Прихо

ди из 

остал

их 

извора 

              11,249,000           11,249,000 0 

               

               

Програм 4.  Развој туризма 
                          

Назив програма: Програм 4.  Развој туризма         

Шифра програма: 1502                       

Сектор: Економска и развојна политика         

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду/општини. 

Основ: Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи 

Опис:  Управљање развојем туризма и туристичка промоција 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Туристичка организација општине Параћин 

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за туризам 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Повећање прихода од 

туризма 

Пораст прихода од боравишне таксе 1,803,200.00 3,000,000 3,000,000 3,250,000 3,500,000 Завршни рачун буџета 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      11,887,325 1,437,388 15,177,850 2,718,799 17,000,000 0 17,500,000 0 18,000,000 0 52,500,000 0 

                              

Програмска активност - Промоција туристичке понуде 
                  

Програм коме припада: Програм 4.  Развој туризма 

Шифра и назив: 1502-0002  Промоција туристичке понуде         

Функција: 473 - Туризам         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Туристичка организација општине Параћин     

Сврхa: Унапређење туристичке понуде у ЈЛС 

Основ: Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи 

Опис: Туристичка промоција  

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Туристичка организација општине Параћин - директор Владан Вучковић 

               

  Циљ Индикатори 
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Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Адекватна промоција 
туристичке понуде 

општине на циљаним 
тржиштима 

Број догађаја који промовишу туристичку 

понуду општине у земљи и/или 

иностранству на којима учествује ТО 

општине 

1 5 6 8 10 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      
Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

   Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      11,887,325 1,437,388 15,177,850 2,718,799 17,000,000 0 17,500,000 0 18,000,000 0 52,500,000 0 

               

               

Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 

                          

Назив програма: Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој         

Шифра програма: 0101                       

Сектор: Пољопривреда и рурални развој         

Сврха: Унапређивање пољопривредне производње у граду/општини. 

Основ: 

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник РС'' бр. 10/13, 142/14,103/15), члан 6.и 7. Одлуке о Буџетском фонду за развој 

пољопривреде Општине Параћин (''Службени лист Општине Параћин'' бр. 12/10, 13/12 и 1/18), члан 32. Статута општине Параћин (''Службени лист Општине 

Параћин'' бр. 13/8, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16 и 20/17), Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. год. (''Службени 

гласник РС'' бр. 85/2014) 

Опис:    

Назив организационе Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 
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јединице/Буџетски корисник: 

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за пољопривреду и рурални развој 

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Спровођење усвојене 
пољопривредне 

политике и политике 
руралног развоја на 

подручју локалне 
самоуправе 

Усвојен програм развоја пољопривреде и 

руралног развоја 
    

добијена 

сагласност на 

програме од 

стране 

надлежног 

министарства 

добијена 

сагласност на 

програме од 

стране 

надлежног 

министарства 

добијена 

сагласност на 

програме од 

стране 

надлежног 

министарства 

Сагласност надлежног министарства 

и Одлука СО Параћин 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      13,277,251   19,155,000   23,930,000   24,000,000   24,500,000   72,430,000 0 

               

Програмска активност -  Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
                  

Програм коме припада: Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 

Шифра и назив: 0101-0001  Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници         

Функција: 421 - Пољопривреда         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности     

Сврхa: Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта 

Основ: 
Закон  о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник РС'' бр. 10/13, 142/14, 103/15); Стратегија пољопривреде и руралног развоја 

Републике Србије за период 2014-2024.год. (''Службени гласник РС'' број 85/2014); Стратегија одрживог развоја општине Параћин 2008 - 2017 
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Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Јелена Радовановић, Начелник Управе за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Ефикасно управљање 
пољопривредним 

земљиштем у 
државној својини  

Проценат обухваћености 

пољопривредног земљишта у годишњем 

Програму заштите, уређења и  

коришћења пољопривредног земљишта  

4% 4% 4% 4% 4% 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде; СО 

Параћин 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      3,482,400   2,400,000   7,500,000   8,000,000   8,200,000   23,700,000 0 

               

               

Програмска активност -  Мере подршке руралном развоју  
                  

Програм коме припада: Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 

Шифра и назив: 0101-0002  Мере подршке руралном развоју         

Функција: 421 - Пољопривреда         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности     

Сврхa: Помоћ регистрованим пољопривредним удружењима, Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта 

Основ: 
Закон  о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник РС'' бр. 10/13, 142/14, 103/15); Стратегија пољопривреде и руралног развоја 

Републике Србије за период 2014-2024.год. (''Службени гласник РС'' број 85/2014); 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о   
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приступању ЕУ: 

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Јелена Радовановић, Начелник Управе за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 

               

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Унапређење руралног 

развоја 

Број регистрованих пољопривредних 

газдинстава која су корисници мера 

руралног развоја у односу на укупан број 

пољопривредних газдинстава  

3618 3750 3770 3800 3850 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде; Пореска 

управа 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      9,794,851   14,745,000   16,030,000   17,000,000   18,000,000   51,030,000 0 

               

               

Пројекат - Комасација у Доњем Видову 
                  

Програм коме припада: Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 

Шифра пројекта: 0101 4001                     

Назив пројекта: Комасација у КО Доње Видово 

Функција: 421 - Пољопривреда         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности     

Сврха: Укрупњавање поседа и смањење броја парцела 

Основ: 
Закон о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник РС'' бр. 41/09, 112/15); Стратегија одрживог развоја општине Параћин 2008-2017; Стратегија 
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2014. год. (''Службени гласник РС'' број 85/2014) 
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Опис:   

Трајање пројекта: 2014 - 2023 

Ознака за капитални пројекат:   

Ознака да ли је ИПА пројекат:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 
Секретар Комисије за комасацију 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Укрупњавање поседа 
и смањење броја 
парцела 

Број листова непокретности 1400 1400 1400     
Комисија за комасацију, 
Републички геодетски завод 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      0   2,010,000   400,000   400,000   400,000   1,200,000 0 

               

               

Програм 6.  Заштита животне средине 
                          

Назив програма: Програм 6.  Заштита животне средине         

Шифра програма: 0401                       

Сектор: Заштита животне средине         

Сврха: 
Обезбеђење услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према локалној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; 

Одрживо управљање отпадом 

Основ: Закон о заштити животне средине 
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Опис:    

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин 

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за заштиту животне средине 

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Управљање заштитом 

животне средине и 
природних вредности 

Степен покривености територије услугама 85% 86% 86% 86% 86% 

Годишњи извештај о реализацији 

програма за заштиту и унапређење 

животне средине 

              

              

              

               

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

          23,000,000   16,000,000   17,500,000   18,500,000   52,000,000 0 

               

               

Програмска активност -  Управљање заштитом животне средине  

                  

Програм коме припада: Програм 6.  Заштита животне средине 

Шифра и назив: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине  

Функција: 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин 

Сврхa: 
Отклањање негативних последица које настају услед штетног дејства бујица које изазивају девастацију терена убрзаним ерозивним процесима и доводе до трајног 

нарушавања  биодиверзитета на погођеном подручју. 
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Основ: Закон о заштити животне средине, Стратегија одрживог развоја општине Параћин  

Опис: 

Због конфигурације терена присутни су  негативни утицаји бујица које изазивају девастацију терена убрзаним процесима који доводе до девастације подручја и 

трајног нарушавања биодиверзитета на изложеном подручју. Зелене површине су једина дтруктура у насељу која може да ублажи промене које настају као утицај 

ефеката гасова који производе ефекат стаклене баште, побољшавају квалитет ваздуха, прекомерне влажности ваздуха, прашину, загађења која настају услед 

прекомерне буке у животној средини.У циљу јачања техничке опремљености за вршење послова у области управљања отпадом извршиће се набавка посуда за 

прикупљање и селектовање комуналног отпада( канте, ђубријере и контејнери) као и испуњавања обавеза која произилазе из одредби Закона о управљању 

отпадом. 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Сања Поповић, Начелник управе за инвестиције и одрживи развој 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Управљање заштитом 
животне средине и 

природних вредности 

Степен покривености територије услугама 85% 86% 86% 86% 86% 

Годишњи извештај о реализацији 

програма за заштиту и унапређење 

животне средине 

              

              

               

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

          23,000,000   16,000,000   17,500,000   18,500,000   52,000,000 0 

               

               

Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
                          

Назив програма: Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура         

Шифра програма: 0701                       

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура         

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. 
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Основ: Закон о путевима, Закон о локалној самоуправи, Просторни план општине Параћин 

Опис:  
Управљање, одржавање, заштита и развој општинских путева и улица на територији општине Параћин, Унапређење постојеће и изградња нове путне 

инфраструктуре, повећање безбедности у саобраћају 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин 

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа  задужен за саобраћајну инфраструктуру 

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Развијеност 
инфраструктуре у 

контексту доприноса 
социо економском 

развоју 

Дужина изграђених саобраћајница које су 

у надлежности града/општине (у км) 
5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 

Годишњи извештај о реализацији 

програма путева 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      189,295,397   256,007,000 82,467,000 294,643,000 106,000,000 318,000,000 108,000,000 340,000,000 110,000,000 952,643,000 324,000,000 

               

Програмска активност - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

                  

Програм коме 

припада: 
Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

Шифра и назив: 0701-0002  Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре         

Функција: 451 - Друмски саобраћај; 360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту         

Назив организационе 

јединице/Буџетски 

корисник: 
Управа за инвестиције и одрживи развој     

Сврхa: Стварање услова за бездедно одвијање саобраћаја, повећање путне мреже кроз изградњу и реконструкцију 

Основ: Закон о путевима, Закон о безбедности у саобраћају, Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и улица на територији општине Параћин 

Опис: Изградња, реконструкција, заштита и одржавае путева и путних објеката; Едукација, постављање саобраћајне сигнализације у циљу безбедности у саобраћају 
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Мере и поглавље 

преговора о 

приступању ЕУ: 

  

Одговорно лице за 

спровођење прог. 

aктивности: 

Сања Поповић, Начелник управе за инвестиције и одрживи развој 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Одржавање 
квалитета путне 

мреже кроз 
реконструкцију и  

редовно 
одржавање 
асфалтног 
покривача 

Број километара санираних и/или реконструисаних 

путева 
5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 

Годишњи извештај о реализацији 

програма путева 

              

              

               

   Планирана средства за програмску активност 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      189,295,397   256,007,000 82,467,000 294,643,000 106,000,000 318,000,000 108,000,000 340,000,000 110,000,000 952,643,000 324,000,000 

               

Програм 8.  Предшколско васпитање  
                          

Назив програма: Програм 8.  Предшколско васпитање          

Шифра програма: 2002                       

Сектор: Образовање         

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима. 

Основ: 
Закон о основама система образовања и васпитања(" Сл. гласник РС " бр 88/2017, 27/2018 - др закон, 10/2019, 27/2018- др закон, 6/2020 и 129/2021), Закон о 

предшколском васпитању и образовању(" Сл. гласник РС " бр 18/2010,101/2017,113/2017-др закон,95/2018- др закон, 10/2019, 86/2019- др закон, 157/2020- др 
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закон, 123/2021- др закон, 129/2021), Закон о раду 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

Опис:  дневна брига о деци, васпитање и образовање деце предшколског узраста 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАМБИ" ПАРАЋИН 

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за предшколско васпитање 

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Правичан обухват 
предшколским 
васпитањем и 
образовањем 

укупан  број деце на листи чекања 30 30 30 30 30 број предатих захтева 

              

              

               

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      155,672,535 21,292,612 159,990,000 30,247,733 176,000,000 27,163,000 178,000,000 27,000,000 180,000,000 28,000,000 534,000,000 82,163,000 

               

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
                  

Програм коме припада: Програм 8.  Предшколско васпитање  

Шифра и назив: 2002-0002  Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања         

Функција: 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАМБИ" ПАРАЋИН     

Сврхa: омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 
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Основ: 

Закон о основама система образовања и васпитања(" Сл. гласник РС " бр 88/2017, 27/2018 - др закон, 10/2019, 27/2018- др закон, 6/2020 и 129/2021), Закон о 

предшколском васпитању и образовању(" Сл. гласник РС " бр 18/2010,101/2017,113/2017-др закон,95/2018- др закон, 10/2019, 86/2019- др закон, 157/2020- др 

закон, 123/2021- др закон, 129/2021), Закон о раду 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

Опис: дневна брига о деци, васпитање и образовање деце предшколског узраста 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
 директор установе 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђени адекватни 
услови за васпитно 
образовни рад са 

децом  

просечан број деце у групи (јасле, 

предшколски, припремни предшколски 

програм) 

23 23 25 25 25 
Уговори о упису, матичне књиге, 

радне књиге, књиге васпитача 

              

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

2 

Унапређење квалитета 
предшколског 
образовања и 

васпитања 

Број стручних сарадника који су добили 

најмање 24 бода за стручно усавршавање 

кроз учешће на семинарима на 

годишњем нивоу у односу на укупан број 

стручних сарадника 

2 2 2 2 2 
Сертификати са одржаних 

акредитованих семинара 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у 

базној 

години (2021) 

Очекивана вредност у 2022. години Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 



122 

 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      155,672,535 21,292,612 159,990,000 30,247,733 176,000,000 27,163,000 178,000,000 27,000,000 180,000,000 28,000,000 534,000,000 82,163,000 

               

               

Програм 9.  Основно образовање  
                          

Назив програма: Програм 9.  Основно образовање          

Шифра програма: 2003                       

Сектор: Образовање         

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима. 

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања(" Сл. гласник РС " бр 88/2017, 27/2018 - др закон, 10/2019, 27/2018- др закон, 6/2020 и 129/2021) 

Опис:  Обезбеђење основних услова за функционисање школa 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 
  

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за основно образовање 

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Унапређен квалитет 

основног образовања 

Просечан број поена на матурском испиту 

(математика/српски/ општи) 
21 21.9 22.38 22.5 22.6 

Извештај о реализацији годишњег 

плана 

              

              

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих извора 

      103,988,577 0 135,911,000 8,500,000 147,700,000 3,500,000 150,000,000   155,000,000   452,700,000 3,500,000 
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Програмска активност - Реализација делатности основног образовања 
                  

Програм коме припада: Програм 9.  Основно образовање 

Шифра и назив: 2003-0001  Реализација делатности основног образовања         

Функција: 912 - Основно образовање         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Основнo образовање     

Сврхa: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима 

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања(" Сл. гласник РС " бр 88/2017, 27/2018 - др закон, 10/2019, 27/2018- др закон, 6/2020 и 129/2021) 

Опис: Обезбеђење основних услова за функционисање школе 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Директори основних школа 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђени 
прописани услови за 
васпитно-образовни 

рад са децом у 
основним школама 

Просечан број ученика по одељењу 15.32 15.49 16.26 16.6 16.9 
Годишњи програм/ извештај рада 

школе 

              

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

2 

Унапређење квалитета 
образовања и 

васпитања у основним 
школама 

Број стручних лица која су добила 

најмање 24 бода за стручно усавршавање 

кроз учешће на семинарима на 

годишњем нивоу 

21.71 21.4 24.3 26.1 27.1 
Извештај о стручно м усавршавању 

запослених 

Број освојених награда талентоване деце 45 70 80 85 90 Дипломе са такмичења 
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      103,988,557 0 
126,952,00

0 
  

144,100,00

0 
  150,000,000   155,000,000   449,100,000 0 

               
Пројекат - Набавка, реконструкција и санација котларница за грејање за 2021. год ( ОШ "Бранко Крсмановић" Сикирица и ОШ "Стеван Јаковљевић" 

Параћин) 

Програм коме припада: Програм 9.  Основно образовање 

Шифра пројекта: 2003 5001                     

Назив пројекта: Реконструкција грејања 

Функција: 912-Основно образовање         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности     

Сврха:   

Основ: Уговор - Министарство заштите животне средине 

Опис:   

Трајање пројекта: 2021-2022 

Ознака за капитални пројекат:   

Ознака да ли је ИПА пројекат:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 
Директори школа 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1   
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      0         5,359,000  5,000,000              0 0 

               

Пројекат - Набавка, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. год ( ОШ "Бранко Крсмановић" Доња Мутница и ОШ "Стеван 

Јаковљевић" у Главици) 
                  

Програм коме припада: Програм 9.  Основно образовање 

Шифра пројекта: 2003 5002                     

Назив пројекта: Пројекат - Набавка, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. год ( ОШ "Бранко Крсмановић" Доња Мутница и ОШ "Стеван Јаковљевић" у Главици) 

Функција: 912-Основно образовање         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности     

Сврха:   

Основ: Уговор - Министарство заштите животне средине 

Опис:   

Трајање пројекта: 2022-2023 

Ознака за капитални пројекат:   

Ознака да ли је ИПА пројекат:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 
Директори школа 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 
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1   

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      0         3,600,000            3,500,000  3,600,000 3,500,000         3,600,000 3,500,000 

               

               
Програм 10.  Средње образовање  

                          

Назив програма: Програм 10.  Средње образовање         

Шифра програма: 2004                       

Сектор: Образовање         

Сврха: 
Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и 

привреде. 

Основ: 
Закон о основама система образовања и васпитања(" Сл. гласник РС " бр 88/2017, 27/2018 - др закон, 10/2019, 27/2018- др закон, 6/2020 и 129/2021), Закон о 

средњем образовању и васпитању  (" Сл. гласник РС " бр 55/2013, 101/2017, 27/2018- др закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021- др закон) 

Опис:  
Програм 10.  Средње образовање и васпитање укључује активности које се односе на средње опште образовање и побољшање квалитета средњег општег 

образовања и васпитања 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 
  

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за средње образовање  

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 
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1 

Повећање обухвата 
средњошколског 

образовања 

Број деце која су обухваћена средњим 

образовањем  
1742 1726 1642 1651 1655 Извештај о раду школе 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      26,784,850   45,764,000   53,400,000   55,000,000   57,000,000   165,400,000   

               

Програмска активност - Реализација делатности средњег образовања 
                  

Програм коме припада: Програм 10.  Средње образовање 

Шифра и назив: 2004-0001  Реализација делатности средњег образовања         

Функција: 920 - Средње образовање         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Средње образовање     

Сврхa: Доступност средњег општег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима 

Основ: 
Закон о основама система образовања и васпитања(" Сл. гласник РС " бр 88/2017, 27/2018 - др закон, 10/2019, 27/2018- др закон, 6/2020 и 129/2021), Закон о 

средњем образовању и васпитању  (" Сл. гласник РС " бр 55/2013, 101/2017, 27/2018- др закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021- др закон) 

Опис: Организован и квалитетан систем средњег општег образовања и васпитања 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Директори средњих школа 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 
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1 
Унапређење квалитета 

образовања у 
средњим школама 

Проценат врлодобрих и одличних 

ученика 
72.5 76.8 77 77.8 78.5 Извештај о раду школе 

Број ученика који похађају ваннаставне 

активности/у односу на укупан број 

ученика 

501/1742 308/1726 318/1642 339/1651 355/1655 Извештај о раду школе 

              

               

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      26,784,850   45,764,000   53,400,000   55,000,000   57,000,000   165,400,000   

               

               

               
Програм 11.  Социјална и дечија заштита 

                          

Назив програма: Програм 11.  Социјална и дечија заштита         

Шифра програма: 0902                       

Сектор: Социјална заштита         

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. 

Основ: 

Закон о социјалној заштити (" Сл. гласник РС " бр 24/2011, 117/2022- одлука ус), Породични закон (" Сл. гласник РС " бр 18/2005, 72/2011 - др закон, 6/2015), Закон о 

малолетним учиниоцима кривичних дела (" Сл. гласник РС " бр 85/2005), Закон о финансисјкој подршци породици са  децом (" Сл. гласник РС " бр 113/2017, 50/2018, 

46/2021 - одлука УС, 51/2021- одлука УС, 53/2021 - одлука УС, 66/2021 и 130/2021) и Одлука о социјалној заштити општине Параћин. 

Опис:  

Основна делатност Центра за социјални рад "Параћин"  је социјална заштита, социјални рад и породично-правна заштита грађана општине Параћин. Центар за 

социјални рад има и своје ванинституционалне облике заштите и то: Клуб за старија лица општине Параћин и Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у 

развоју. 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Центар за социјални рад "Параћин"  Параћин 

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за социјалну  заштиту  
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Унапређење квалитета 
услуга социјалне 

заштите 

Број корисника лиценцираних услуга  9,728 15,900 16,300 16,600 16,900 
Спискови и регистри евидентираних 

корисника 

              

              

               

               

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      94,565,657 0 133,250,000 0 127,900,000   130,000,000   135,000,000   392,900,000   

               

Програмска активност - Једнократне помоћи и други облици помоћи 

                  

Програм коме припада: Програм 11.  Социјална и дечја заштита 

Шифра и назив: 0902-0001  Једнократне помоћи и други облици помоћи         

Функција: 90 - Социјална заштита некласификована на другом месту         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Центар за социјални рад Параћин у Параћину     

Сврхa: 
Заштита деце и омладине, одраслих и остарелих лица који услед стицаја околности, било природних било друштвених не могу у складу са каракатеристикама 

људске природе да релативно трајно задовоље своје потребе без одговарајуће  друштвене помоћи. 

Основ: 
Закон о социјалној заштити (" Сл. гласник РС " бр 24/2011, 117/2022- одлука ус), Породични закон (" Сл. гласник РС " бр 18/2005, 72/2011 - др закон, 6/2015), Закон о 

малолетним учиниоцима кривичних дела (" Сл. гласник РС " бр 85/2005), Закон о финансисјкој подршци породици са  децом (" Сл. гласник РС " бр 113/2017, 50/2018, 
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46/2021 - одлука УС, 51/2021- одлука УС, 53/2021 - одлука УС, 66/2021 и 130/2021) и Одлука о социјалној заштити општине Параћин. 

Опис: 

Основна делатност Центра за социјални рад "Параћин"  је социјална заштита, социјални рад и породично-правна заштита грађана општине Параћин. Центар за 

социјални рад има и своје ванинституционалне облике заштите и то: Клуб за старија лица општине Параћин и Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у 

развоју. 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Александра Антић, вд директор Центра за социјлни рад "Параћин" у Параћину. 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Унапређење заштите 

сиромашних 

Број корисника помоћи у хигијенским и 

прехрамбеним пакетима 
1,400 1,450 1,470 1,500 1,500 

Списак преузетих  пакета са 

потписима корисника 

Број корисника субвенција комуналних 

услуга 
7300 7350 7370 7400 7500 Решења и потврде корисника 

Број једнократних новчаних помоћи 7900 7950 7950 8000 8000 
Аналитичка карта корисника и 

решења 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

2 

Унапређење 
ванинституционалних 

облика социјалне 
заштите 

Број грађана  чланова клуба за старе 750 760 780 800 800 
Регистри уписаних чланова - 

корисника 

Број корисника дневног боравка за децу и 

омладину са сметњама у развоју 
20 20 20 20 20 

Регистар уписаних корисника дневног 

боравка за децу и омладину са 

сметњама у развоју 

Број корисника услуга помоћи у кући за 

стара лица 
200 250 300 300 350 

Решења ЦСР Параћин корисника 

услуге помоћи у кући за стара лица 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 
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3 

Унапређење квалитета 
живота корисника ЦСР 

Параћин кроз 
саветодавно 

терапијски рад и 
социо-едукативни рад 

Број деце и омладине корисника ЦСР 

Параћин 
4000 4200 4300 4350 4400 

Годишњи програм рада и извештај о 

раду ЦСР Параћин 

Број одраслих лица корисника ЦСР 

Параћин 
4700 4800 4900 4950 5000 

Годишњи програм рада и извештај о 

раду ЦСР Параћин 

Број старих лица корисника ЦСР Параћин 1400 1500 1550 1600 1650 
Годишњи програм рада и извештај о 

раду ЦСР Параћин 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

4 

Побољшање социо-
економског, 

образовног и  
културног нивоа 
живота ромске 

популације 

Број корисника којима је пружена помоћ 

у извођењу инфраструктурних, 

грађевинских радова на објектима, лица 

којима су додељени новогодишњи, 

хигијенски и прехрамбени пакети 

743 749 780 800 800 Спискови корисника и извештаји 

Број корисника (деце) који су добили 

школски прибор, обезбеђени уџбеници и 

плаћена стипендија за средњу,вишу и 

високу школу 

358 379 390 400 420 
Спискови корисника и уверења о 

редовном похађању школе 

Број корисника, учесника културних 

манифестација који су од значаја за 

средњу, вишу или високу школу 

870 870 880 880 850 
Извештај о броју присутних учесника 

на манифестацијама 

               

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      94,565,657 0 133,250,000 0 127,900,000   130,000,000   135,000,000   392,900,000   
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Програм 12.  Здравствена заштита 

                          

Назив програма: Програм 12.  Здравствена заштита         

Шифра програма: 1801                       

Сектор: Здравствена заштита         

Сврха: Допринос примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. 

Основ:  Закон о здравственој заштити (Сл. Гласник РС број 25/2019) 

Опис:  Програм укључује активности које се одосе на побољшање квалитета здравствене заштите. 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 
  

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за здравство  

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Унапређење здравља 

становништва 

Очекивано трајање живота  становника 

града/општине 
75.75 76 76.5 77 77.5 Служба статистике 

Покривеност становништва примарном 

здравственом заштитом (број лекара) 
35 35.5 36 36.5 37 Кадровска евиденција 

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      33,657,895 0 32,070,000 0 33,820,000   34,800,000   35,000,000   103,620,000   
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Програмска активност -  Функционисање установа примарне здравствене заштите 

                  

Програм коме припада: Програм 12.  Здравствена заштита 

Шифра и назив: 1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене заштите         

Функција: 721 - Опште медицинске услуге         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Установе примарне здравствене заштите Параћин     

Сврхa: 
Допринос примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. 

Основ:  Закон о здравственој заштити -члан 94,95,96,97,98,99 (Сл. Гласник РС број 25/2019) 

Опис: 
Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања здравствене 

заштите. 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Директори установа 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Унапређење 
доступности, 
квалитета и 
ефикасности 

примарне здравствене 
заштите 

Број здравствених радника/сарадника 

подржаних едукативним програмима 
77 77 77 78 78 Извештај о раду 

Број здравствених радника/лекара 

финансираних из буџета општине 
10 10 10 11 11 Кадровска евиденција 

              

  

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 
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2 
Повећање промета по 

основу продаје 

Број реализованих рецепата 8,000 8,500 9,000 9,200 9,500 Извештај о раду 

Остварен месечни промет 10,550,000 11,000,000 11,200,000 11,500,000 11,700,000 Извештај о раду 

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      32,957,895 0 31,350,000 0 33,100,000   34,000,000   34,200,000   101,300,000   

               

Програмска активност -  Мртвозорство 

                  

Програм коме припада: Програм 12.  Здравствена заштита 

Шифра и назив: 1801-0002  Мртвозорство         

Функција: 721 - Опште медицинске услуге         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за ЛЕР,јавне службе и друштвене делатности     

Сврхa: 
Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. 

Основ:   

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење прог. 

aктивности: 
Начелник управе за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 

              

 

 

 

  

  Циљ Индикатори 
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Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1   

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      700,000 0 720,000 0 720,000   800,000   800,000   2,320,000   

               

               

Програм 13.  Развој културе и информисања 
                          

Назив програма: Програм 13.  Развој културе и информисања         

Шифра програма: 1201                       

Сектор: Култура, комуникације и медији         

Сврха: 
Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; 

Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања. 

Основ: 
Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/200972/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. Гласник 

РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење) 

Опис:    

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 
  

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Јелена Видосављевић, помоћник председника општине 

                 

  Циљ Индикатори 
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Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Јачање капацитета 

културне 
инфраструктуре 

Укупно издвајање за културу у оквиру 

локалног буџета 
84,404,542 133,840,256 121,930,000 106,720,000 109,550,000 Буџет општине Параћин 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

  

    
Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

  Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      79,297,444 5,107,098 101,026,812 32,813,444 104,590,000 15,490,000 106,200,000 520,000 109,000,000 550,000 319,790,000 16,560,000 

               

Програмска активност -  Функционисање локалних установа културе 
                  

Програм коме припада: Програм 13. Развој културе 

Шифра и назив: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе         

Функција: 820 - Услуге културе         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Библиотека ,,Др Вићентије Ракић,, Параћин 

Сврхa: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 

Основ: 
 Закон о култури (Сл. Гласник РС 72/200972/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. Гласник 

РС бр. 52/2011 и 78/2021) и Одлуке о буџету Општине Параћин  

Опис: 
Прогамске активности доприносе промовисању културног наслеђа, популарисању књиге и читања и стицању и развијању читалачких навика кроз набавку, стручну 

обраду, чување и коришћење библиотечке грађе, израду информационих средстава и позајмицу грађе 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Биљана Дреноваковић, вд директор 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Постизање стандарда 
за народне 

Библиотеке о 
величини књижног 

фонда 

Број приновљених библиотечких 

јединица 
2472 2300 2300 2500 2500 Електронски каталог 

              

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

2 

Унапређење 
квалитета и 

разноврсности 
библиотечких услуга 

Број корисника библиотечких услуга 1894 2600 2600 2700 2700 Извештај о раду Библиотеке 

              

              

                

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

3 

Подстицање родне 
равноправности кроз 

радионице, изложбе и 
трибине које реализују 

жене или су жене 
циљна група 

Број радионица које реализују жене 3 3 4 4 5 Извештај о раду Библиотеке 

Број изложби-излагачи жене, удружења 

жена 
2 2 2 3 3 Извештај о раду Библиотеке 

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      Вредност у базној години (2021) 
Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 
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Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      15,980,605 285,223 18,980,000 860,625 20,100,000 490,000 20,500,000 520,000 21,000,000 550,000 61,600,000 1,560,000 

               

Програмска активност -  Функционисање локалних установа културе 
                  

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања 

Шифра и назив: 1201-0001  Функционисање локалних установа културе          

Функција: 820 - Услуге културе         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Културни центар  "Параћин" 

Сврхa: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 

Основ:  Закон о култури (Сл. Гласник РС 72/200972/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Драган Стојановић, вд директор 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђење редовног 
функционисања 
установа културе 

Број запослених у установи културе 

Културни центар 
13 13 13 13 13 кадровска евиденција 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години (2021) 
Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 
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      20,361,603 607,909 23,436,000 151,542 25,000,000 0 25,500,000 0 26,000,000 0 76,500,000 0 

               

Програмска активност -  Функционисање локалних установа културе 

                  

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања 

Шифра и назив: 1201-0001  Функционисање локалних установа културе          

Функција: 820 - Услуге културе         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Дом омладине ''Параћин''     

Сврхa: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 

Основ:  Закон о култури (Сл. Гласник РС 72/200972/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Виктор Стојилковић, вд директор 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђење редовног 
функционисања 
установе културе 

Број запослених у установи културе Дом 

омладине Параћин 
1 2 2 2 2 Кадровска евиденција 

              

              

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

2 

Повећање броја жена 
учесница дебата, 

трибина, радионица 

Број жена учесница 10 11 12 13 14 Извештај о раду 
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      7,458,236 352,690 10,120,000   13,000,000   13,500,000   14,000,000   40,500,000   

               

               

Програмска активност -  Функционисање локалних установа културе 
                  

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања 

Шифра и назив: 1201-0001  Функционисање локалних установа културе          

Функција: 820 - Услуге културе         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Позориште ''Параћин''     

Сврхa: очување , унапређење и представљање локалног културног наслеђа добара и баштине 

Основ:  Закон о култури (Сл. Гласник РС 72/200972/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Марко Шћепановић, директор 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђење редовног 
функционисања 
установа културе 

Број запослених у установи културе - 

Позориште  
1 2 2 4 4 кадровска евиденција 

Обезбеђена средства за редовно 

функционисање установе културе 

Позориште Параћин 

          

6,257,000  
8,647,500 9,440,000 10,000,000 10,500,000 Одлука о буџету општине Параћин 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

2 
Унапређење културног 

садржаја за децу 

Број организованих садржаја намењених 

деци у односу на укупан број 

организованих садржаја 

0/7 4/10 8/30 10/32 10/32 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи 

из буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      4,844,005   8,647,500   9,440,000   9,700,000   10,000,000   29,140,000   

               

Програмска активност -  Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
                  

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања 

Шифра и назив: 1201-0002  Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва         

Функција: 820 - Услуге културе         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за  локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности     

Сврхa: Очување, унапређење и представљање културног - историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници 

Основ:  Закон о култури (Сл. Гласник РС 72/200972/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
 Начелник Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Унапређење 
разноврсности  

културне понуде 

Број програма и пројеката подржаних од 

стране града/општине 
16 18 20 22 23 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      1,604,640 0 2,635,000   3,650,000   3,800,000   4,000,000   11,450,000   

               

               
Програмска активност -  Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

                  

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања 

Шифра и назив: 1201-0003  Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа         

Функција: 820 - Услуге културе         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Завичајни музеј "Параћин"     

Сврхa: Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници 

Основ: 
Закон о култури ("Сл. Гласник РС" 72/200972/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. Гласник РС ", бр. 71/94, 

52/2011 - др.закони, 99/2011 - др.закон, 6/2020 - др.закон и 35/2021 - др.закони), Одлука о буџету Општине Параћин  

Опис: 
Попуњавање фондова, обрада материјала, очување и заштита и презентација покретних културних добара, обилазак старих и евидентирање нових археолошких 

локалитета 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
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Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Бранислав Стојановић, директор 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Унапређење 
презентације 

културног наслеђа 

Број реализованих програма који 

промовишу локално културно наслеђе 
15 15 15 15 15 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      16,478,355 3,485,624 18,914,000 3,201,277 17,400,000   18,000,000   18,500,000   53,900,000   

               

Програмска активност -  Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања   
                  

Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања 

Шифра и назив: 1201-0004  Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања           

Функција: 830 - Услуге емитовања и штампања         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за  локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности     

Сврхa: Оставаривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања 

Основ: Закон о  јавном информисању и медијима (""Сл. Гласник РС ", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење) 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Јелена Радовановић, Начелник Управе за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Повећана понуда 
квалитетних медијских 
садржаја из области 
друштвеног живота 
локалне заједнице 

Број програмских садржаја подржаних на 

конкурисма јавног информисања 
16 10 15 15 15 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      12,570,000   15,000,000   15,000,000   15,500,000   16,000,000   46,500,000   

               

Пројекат - Музеј стакларства - фаза 1 

               
Програм коме припада: Програм 13.  Развој културе и информисања 

Шифра пројекта: 1201 5001                     

Назив пројекта: Параћин град стакла - како је индустрија постала уметност 

Функција: 820 - Услуге културе         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Културни центар ''Параћин'' Параћин     

Сврха:   

Основ: Уговор - Министарство културе и информисања 

Опис:   

Трајање пројекта: 2021-2023 

Ознака за капитални пројекат:   

Ознака да ли је ИПА пројекат:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 
Драган Стојановић, вд директор установе 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1   

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи 

из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

        375,652       3,294,312  28,600,000 1,000,000 15,000,000         1,000,000 15,000,000 

               

               

               

Програм 14.  Развој спорта и омладине 
                          

Назив програма: Програм 14.  Развој спорта и омладине         

Шифра програма: 1301                       

Сектор: Спорт и омладина         

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. 

Основ: Закон о спорту ("Сл. Гласник РС " бр. 10/2016) 

Опис:  
Промовисање спорта кроз подршку у организацији спортских манифестација представља начин да се створе позитивни услови за развој спорта и 

рекреације,омасовљавање спорта,усмеравање деце и младих да се баве спортом и тиме доприносе здравом стилу живота. 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 
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Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Члан општинског већа задужен за спорт и омладину  

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђење услова 
за бављење спортом 

свих грађана и 
грађанки  

града/општине 

Број спортских организација преко којих 

се остварује јавни интерес у области 

спорта 

67 66 66 66 66 Извештаји о раду установа 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      93,923,171 619,231 106,884,500 2,187,995 112,070,000 2,380,000 113,500,000 2,200,000 114,500,000 2,300,000 340,070,000 6,880,000 

               
Програмска активност -  Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

                  

Програм коме припада: Програм 14.  Развој спорта и омладине 

Шифра и назив: 1301-0001  Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима         

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа зa локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности     

Сврхa: Подршка пројектима везаним за развој спорта 

Основ: Закон о спорту ("Сл. Гласник РС "бр. 10/2016) 
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Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Јелена Радовановић, Начелник Управе за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Унапређење подршке 
локалним спортским 

организацијама  преко 
којих се остварује 
јавни интерес у 
области спорта 

Број посебних програма спортских 

организација финансираних од стране 

града/општине 

67 66 66 66 66 Извештај о раду 

              

              

               

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      52,284,267 0 54,784,500   55,000,000   55,000,000   55,000,000   165,000,000   

               

               
Програмска активност - Функционисање локалних спортских установа 

                  

Програм коме припада: Програм 14.  Развој спорта и омладине 

Шифра и назив: 1301-0004  Функционисање локалних спортских установа         

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта         
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Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Установа СРЦ 7.Јули 

Сврхa: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта  

Основ: 
Закон о спорту ("Сл. Гласник РС " бр. 10/2016),Стратегија младих у Републици Србији,Стратегија развоја  спорта у Републици Србији, Одлука о буџету Општине 

Параћин  

Опис: 
Промовисање спорта кроз подршку у организацији спортских манифестација представља начин да се створе позитивни услови за развој спорта и 

рекреације,омасовљавање спорта,усмеравање деце и младих да се баве спортом и тиме доприносе здравом стилу живота. 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Саша Радисављевић,  директор 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђивање услова 
за рад установа из 

области спорта 

Број спортских организација које користе 

услуге установе из области спорта 
24 26 28 30 32 Извештај о раду 

              

              

                
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      35,161,750 619,231 44,560,000 2,187,995 50,750,000 2,380,000 52,000,000 2,200,000 52,500,000 2,300,000 155,250,000 6,880,000 

               
 

Програмска активност - Функционисање локалних спортских установа 

 

Програм коме припада: Програм 14.  Развој спорта и омладине 

Шифра и назив: 1301-0004  Функционисање локалних спортских установа         
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Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Установа СРЦ "Борац"     

Сврхa: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта 

Основ: 
Закон о спорту ("Сл. Гласник РС " бр. 10/2016), Стратегија младих у Републици Србији, Стратегија развоја спорта у Републици Србији, Одлука о буџету Општине 

Параћин  

Опис: Промовисање, омасовљавање , развој спорта и рекреације. Усмеравање деце и младих да се баве спортом и тиме доприносе здравом стилу живота. 

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) 

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
 Александар Трифуновић,  директор 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђење услова 
за рад установа из 

области спорта 

Број спортских организација који користе 

услуге установе из области спорта 
10 11 12 13 14 Извештај о раду 

              

              

                

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2020) 

Очекивана 

вредност у 

2021. 

години 

Циљана 

вредност у 

2022. години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Извор верификације 

2   

              

              

              

               
 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 
 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      6,477,154   7,540,000   6,320,000   6,500,000   7,000,000   19,820,000   
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Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 
                          

Назив програма: Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе         

Шифра програма: 0602                       

Сектор: Опште услуге јавне управе         

Сврха: 

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса;  Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних 

прихода локалне самоуправе;  Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета  и  управљање  јавним  дугом;  Пружање ефикасне 

интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних  ситуација. 

Основ: Закон о локалној самоуправи 

Опис:    

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник:   

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
  

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Одрживо управно и 
финансијско 

функционисање 
града/општине у 

складу 
надлежностима и 

пословима локалне 
самоуправе 

Суфицит или дефицит локалног буџета 3,57 -5,46 -9,01 -7,00 -5,00 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      
Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

   Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих извора 

      367,208,323 34,598,903 463,040,838 71,167,507 484,290,000 49,160,000 515,600,000 50,000,000 551,700,000 50,000,000 1,551,590,000 149,160,000 
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Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
                  

Програм коме припада: Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

Шифра и назив: 0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина         

Функција:   130;           

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове     

Сврхa: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса 

Основ: Закон о локалној самоуправи 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Тијана Анђелковић Богдановић,  начелник Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Функционисање 

управе 

Број решених предмета по запосленом  70 70 70 70 70 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

               

      

Вредност у базној 

години (2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих извора 

      140,336,573 8,612,552 185,379,838 16,211,056 220,100,000   235,000,000   255,000,000   710,100,000 0 
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Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

                  

Програм коме припада: Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

Шифра и назив: 0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина         

Функција: 130         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности     

Сврхa: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса 

Основ: Закон о локалној самоуправи 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Јелена Радовановић, Начелник Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Функционисање 

управе 

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих извора 

      114,992,533 7,874,028 175,356,000 10,456,451 179,790,000 14,160,000 195,000,000 15,000,000 210,000,000 15,000,000 584,790,000 44,160,000 

               
 

Програмска активност - Функционисање месних заједница 
                  

Програм коме припада: Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 
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Шифра и назив: 0602-0002  Функционисање месних заједница         

Функција: 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 
Месне заједнице општине Параћин     

Сврхa: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини 

Основ: 

 Члан 16.став 3.тачка 2.статута МЗ, Одлука о буџету општине Параћин,Закон о Буџетском систему("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр.., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Закон о 

ЈЛС,Финансијки планови МЗ 

Опис: Партиципација грађана у решавању заједничких проблема у једној средини као и транспарентност у креирању Буџета на локалном нивоу  

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Председници Савета МЗ и Члан општинског већа задужен за MЗ  

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Обезбеђено 
задовољавање 

потреба и интереса 
локалног 

становништва 
деловањем месних 

заједница 

Број иницијатива /предлога месних 

заједница према граду/општини у вези са 

питањима од интереса за локално 

становништво 

41 41 41 41 41   

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      23,970,267 112,323 48,085,000 0 42,400,000   43,000,000   43,000,000   128,400,000 0 

               

               

Програмска активност - Сервисирање јавног дуга 
                  

Програм коме припада: Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

Шифра и назив: 0602-0003  Сервисирање јавног дуга         
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Функција: 170 - Трансакције јавног  дуга         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове     

Сврхa: Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе 

Основ: Закон о буџетском систему, Закон о јавном дугу 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Тијана Анђелковић Богдановић,  начелник Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Одржавање 
финансијске 
стабилности 

града/општине и 
финансирање 

капиталних 
инвестиционих 

расхода  

Удео дугорочних дугова за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода у 

укупном јавног дугу града/општине 

100 100 100 100 100 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      80,375,137 18,000,000 41,000,000 37,000,000 31,500,000 35,000,000 31,500,000 35,000,000 31,500,000 35,000,000 94,500,000 105,000,000 

               

               

Програмска активност - Општинско/градско правобранилаштво 
                  

Програм коме припада: Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

Шифра и назив: 0602-0004  Општинско/градско правобранилаштво         

Функција: 330 - Судови         
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Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Општинско правобранилаштво     

Сврхa: Правна  заштита имовинских права и интереса локалне самоуправе 

Основ: Закон о правобранилаштву 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Нена Брајовић, општински правобранилац 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Заштита имовинских 
права и интереса  

града/општине  

Број решених предмета у односу на 

укупан број предмета на годишњем нивоу 
300/350 300/350 300/350 300/350 300/350 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      7,059,261   8,720,000   9,500,000   10,000,000   11,000,000   30,500,000   

               

Програмска активност - Управљање у ванредним ситуацијама 
                  

Програм коме припада: Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

Шифра и назив: 0602-0014  Управљање у ванредним ситуацијама         

Функција: 220 - Цивилна одбрана         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове     

Сврхa: Пружање ефикасне интервенције, ублажавње последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација 

Основ: Закон о ванредним ситуацијама 

Опис:   
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Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Тијана Анђелковић Богдановић,  начелник Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Изградња ефикасног 
превентивног система 
заштите и спасавања 

на избегавању 
последица 

елементарних и 
других непогода 

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      474,552   1,200,000   1,000,000   1,100,000   1,200,000   3,300,000 0 

               

Пројекат - Израда апликативног система за евиденцију и праћење уговорене документације на централној локацији ОУ Параћин 

               
Програм коме припада: Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 

Шифра пројекта: 0602 5001                     

Назив пројекта: Израда апликативног система за евиденцију и праћење уговорене документације на централној локацији ОУ Параћин 

Функција: 130 - опште услуге          

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове     

Сврха:   

Основ:   

Опис:   

Трајање пројекта: 2022 

Ознака за капитални пројекат:   
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Ознака да ли је ИПА пројекат:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 
Начелник управе 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1   

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

          3,300,000 7,500,000             0 0 

               
 

Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 
                          

Назив програма: Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе         

Шифра програма: 2101                       

Сектор: Политички систем          

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. 

Основ: Закон о локалној самоуправи 

Опис:  Функционисање извршних органа 

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 
  

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
Владимир Милићевић, председник општине 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 

Ефикасно и 
ефективно 

функционисање 
органа политичког 
система локалне 

самоуправе 

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      56,071,529   72,925,000   75,300,000   81,300,000   87,800,000   244,400,000 0 

               
 

Програмска активност - Функционисање Скупштине 
                  

Програм коме припада: Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 

Шифра и назив: 2101-0001  Функционисање Скупштине         

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Скупштина општине     

Сврхa: Функционисање локалне скупштине 

Основ: Закон о локалној самоуправи 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Славица Јовановић, председник скупштине 
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  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Функционисање 

локалне скуштине 

Број седница скупштине 20 20 20 20 20 Извештај о раду 

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      33,509,626   41,260,000   41,250,000   45,000,000   48,000,000   134,250,000   

               
 

Програмска активност - Функционисање извршних органа 
                  

Програм коме припада: Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 

Шифра и назив: 2101-0002  Функционисање извршних органа         

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Председник општине     

Сврхa: Ефективно и ефикасно функционисање  извршних органа локалне самоуправе 

Основ: Закон о локалној самоуправи 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Владимир Милићевић, председник општине 

 

 

 

 

  

              

  Циљ Индикатори 
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Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 
Функционисање 
извршних органа 

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 

2022. години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

      4,945,012   6,330,000   6,750,000   7,300,000   7,800,000   21,850,000   

               
 

Програмска активност - Функционисање извршних органа 
                  

Програм коме припада: Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 

Шифра и назив: 2101-0002  Функционисање извршних органа         

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Општинско веће     

Сврхa: Ефективно и ефикасно функционисање  извршних органа локалне самоуправе 

Основ: Закон о локалној самоуправи 

Опис:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

прог. aктивности: 
Милан Симић, заменик председника општине 

  
              

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1 Функционисање Број седница извршних органа 90 90 90 90 90 Извештај о раду 
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извршних органа               

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 

      

Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

      17,616,891   25,335,000   27,300,000   29,000,000   32,000,000   88,300,000   

               

               

Програм 17.  Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

               
Назив програма: Програм 17.  Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије         

Шифра програма: 0501                       

Сектор: Енергетика         

Сврха: 
Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске 

инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије 

Основ:   

Опис:    

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: 
  

Одговорно лице за спровођење 

програмa: 
  

                 

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1   

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ 
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Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

          6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000         6,000,000 6,000,000 

               
Пројекат - Суфинансирање уградње соларних панела у домаћинствима 

               
Програм коме припада: Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Шифра пројекта: 0501 4001                     

Назив пројекта: Суфинансирање уградње соларних панела у домаћинствима 

Функција: 060 - становање         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове     

Сврха:   

Основ: Уговор - Министарство рударства и енергетике 

Опис:   

Трајање пројекта: 2021-2023 

Ознака за капитални пројекат:   

Ознака да ли је ИПА пројекат:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 
Начелник управе 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1   

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 
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Вредност у базној години 

(2021) 

Очекивана вредност у 2022. 

години 
Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

          3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000         3,000,000 3,000,000 

                

Пројекат - Суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 

               
Програм коме припада: Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Шифра пројекта: 0501 4002                     

Назив пројекта: Суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 

Функција: 060 - становање         

Назив организационе 

јединице/Буџетски корисник: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове     

Сврха:   

Основ: Уговор - Министарство рударства и енергетике 

Опис:   

Трајање пројекта: 2022-2023 

Ознака за капитални пројекат:   

Ознака да ли је ИПА пројекат:   

Мере и поглавље преговора о 

приступању ЕУ: 
  

Одговорно лице за спровођење 

пројекта: 
Начелник управе 

               

  Циљ 

Индикатори 

Назив индикатора 

Вредност у 

базној 

години 

(2021) 

Очекивана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Циљана 

вредност у 

2024. години 

Циљана 

вредност у 

2025. години 

Извор верификације 

1   

              

              

              

               
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 

      Вредност у базној Очекивана вредност у Вредност у 2023. години Вредност у 2024. години Вредност у 2025. години Укупно (2023-2025) 
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години (2021) 2022. години 

Приходи 

из буџета 

Приходи 

из 

осталих 

извора 

Приходи 

из буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих извора 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих 

извора 

          3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000         3,000,000 3,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог: 

 

- Маса средстава за плате исплаћена у 2022. години и планирана у 2023. години 

Назив  локалне власти 

                                                                                                          ОПШТИНА 

ПАРАЋИН           
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   МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ   

 

Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2022. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате 

исплаћена за август 2022. године 

на економским класификацијама 

411 и 412   

  
Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Ред

ни 

бр. 

Директни и 

индиректни 

корисници 
буџетских 

средстава локалне 

власти 

Укуп

ан 

број 

зап. у 

октоб

ру 

2021. 

годи

не из 

извор

а 01 

Маса 

средстава за 
плате на 

извору 01  

Укупан 

број зап. 

у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 

04 

Мас

а 
сред

став

а за 
плат

е на 

изво

ру 

04  

Укуп

ан 

број 

зап. у 

октоб

ру 

2021. 

годи

не из 

извор

а 05-

08 

Маса 

средст
ава за 

плате 

на 
извору 

05-08   

Маса 

средстава за 
плате на 

извору 01  

Маса 

средст
ава за 

плате 

на 
извору 

04  

Маса 

средстав

а за 
плате на 

извору 

05-08  

Укупан 

планир

ан број 

зап. у 

децембр

у 2022. 

године 

из 

извора 

01 

Маса 

средстава за 
плате на 

извору 01 

Укупан 

планира

н број 

зап. у 

децембру 

2022. 

године 

из 

извора 

04 

Маса 
средс

тава 

за 
плате 

на 

извор

у 04 

Укупан 

планир

ан број 

зап. у 

децембр

у 2022. 

године 

из 

извора 

05-08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-

08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 
13 14 15 16 17 

1 

Органи и службе 

локалне власти 131 157,500,000 0   0   12,956,481        131 176,670,000 0   0   

      Изабрана лица 10   0   0   1,506,567        10   0   0   

      Постављена 

лица  11   0   0   1,546,743        11   0   0   

      Запослени 110   0   0   9,903,171        110   0   0   

2 

Установе културе                                                                                      29 36,000,000 0   0   2,848,130        34 42,085,000 0   0   

      Постављена 

лица  5   0   0           5   0   0   

      Запослени 24   0   0           29   0   0   

3 

Остале установе из 

области јавних 

служби које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив установе):                                                                                  20 17,500,000 0 0 0 0 1,366,350 0 0 

  

23 19,176,000 0 0 0 0 

1. СРЦ ''7. јули'' 
14 12,200,000 0   0   959,489        16 13,100,000 0   0   

      Постављена 

лица  1   0   0           1   0   0   

      Запослени 13   0   0           15   0   0   

2. СРЦ ''Борац'' 
1 1,100,000 0   0   89,846        1 1.276,000 0   0   
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      Постављена 
лица  1   0   0           1   0   0   

      Запослени 0   0   0           0   0   0   

3. Туристичка 

организација 5 4,200,000 0   0   317,015        6 4,800,000 0   0   

      Постављена 

лица  1   0   0           1   0   0   

      Запослени 4   0   0           5   0   0   

4. 
0   0   0           0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0           0   0   0   

      Запослени 0   0   0           0   0   0   

5. 
0   0   0           0   0   0   

      Постављена 
лица  0   0   0           0   0   0   

      Запослени 0   0   0           0   0   0   

4 

Дирекције 

основане од стране 

локалне власти 0   0   0           0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0           0   0   0   

      Запослени 0   0   0           0   0   0   

5 

Месне заједнице 0   0   0           0   0   0   

     Изабрана лица  0   0   0           0   0   0   

      Запослени 0   0   0           0   0   0   

6 

Предшколске 

установе  126 136,600,000 0   0   11,411,835        130 153,110,000 0   0   

Постављена лица 1   0   0           1   0   0   

Запослени 125   0   0           129   0   0   

7 

Нове установе и 

органи (навести 

назив установа и 
органа):                        0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

1. 
0   0   0           0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0           0   0   0   

      Запослени 0   0   0           0   0   0   

2. 
0   0   0           0   0   0   
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      Постављена 
лица  0   0   0           0   0   0   

      Запослени 0   0   0           0   0   0   

3. 0   0   0           0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0           0   0   0   

      Запослени 0   0   0           0   0   0   

8 

Укупно за све 

кориснике буџетa 

који се 

финансирају  са 

економских 

класиф.а 411 и 412 306 347,600,000 0 0 0 0 28,582,796 0 0   318 391,041,000 0 0 0 0 

 
      Изабрана лица 10   0   0           10   0   0   

 
      Постав. лица  20   0   0           20   0   0   

 
      Запослени 276   0   0           288   0   0   

                   

 Напомена:  У 2023. години имамо увећање масе зарада за 43.441.000 динара или за 12,49% (391.041.000 – 347.600.000 = 43.441.000). 

У 2022. години, по Одлуци о буџету општине Параћин за 2022. годину, биће извршени расходи за плате (економске класификације 411 и 

412) из извора финансирања 01, укупно 347.600.000 динара 

У 2023. години планирамо финансирање плата запослених само из извора финансирања 01 и то у износу од 391.041.000 динара. 

Плате запослених планиране су са увећањем од 12,5% (од јануарске плате 2022. године).  

 Средства за финансирање плата радника који ће бити примљени по добијању сагласности надлежног министарства, обезбедиће се 

у буџету општине Параћин за 2023. годину из текуће буџетске резерве и/или променом апропријација, а по добијању сагласности 

Министарства финансија за повећање масе средстава за плате новопримљених радника. 

 

 

 

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 
-   ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  И  БУЏЕТ   - 


