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ПСНПВНИ ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ И ИНФПРМАТПРУ 

 

На пснпву шлана 39. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени 

гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за пбјављиваое инфпрматпра п раду државнпг 

пргана (''Службени гласник РС'', брпј 57/05 и 68/10) ппщтина Мајданпек издаје пвај Инфпрматпр п раду 

ппщтине Мајданпек (у даљем тексту: Инфпрматпр). 

 

Инфпрматпр је израђен на пснпву ппдатака дпстављених пд стране пвлащћених службених лица 

Ппщтинске управе ппщтине Мајданпек, кап и ппщтих аката пргана ппщтине.  

 

 

Ппдаци п државнпм пргану 

• Назив: Ппщтина Мајданпек 

• Адреса седищта: Светпг Саве бб, 19250 Мајданпек 

• Матишни брпј:  07212577 

• ПИБ:  100987089 

 

 

Ппдаци п инфпрматпру 

Датум првпг пбјављиваоа инфпрматпра: Март 2010. гпдине 

Датум ппследое измене или дппуне ппдатака:  Април  2021. гпдине 

Инфпрматпр је дпступан у  електрпнскпм пблику и пбјављује се на званишнпј интернет презентацији 

ппщтине Мајданпек: www.majdanpek.rs. 

 

 

Пвлащћенп лице за ппступаое пп захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, стара се п 

пбјављиваоу и редпвнпм ажурираоу ппдатака садржаних у инфпрматпру. Заинтереспвана лица имају 

правп увида у инфпрматпр без накнаде. 

 

Пвлащћенп лице 

Васиљевић Љиљана,  Секретар Скупщтине ппщтине Мајданпек; 

канцеларија бр. 27 

тел.: 030 581 140, лпкал 1127 

емаил: pravna_ou@majdanpek.rs 
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ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА 

 

Ппред Закпна п лпкалнпј сампуправи, пбавезе и пвлащћеоа Ппщтине, регулисане су Статутпм 

Ппщтине Мајданпек и Пдлукпм п Ппщтинскпј управи. У Ппщтини се врще ппслпви из оенпг извпрнпг 

делпкруга  и ппверени ппслпви из пквира права и дужнпсти Републике, утврђени Уставпм, закпнпм и 

Статутпм.  

Пргани Ппщтине су Скупщтина, Председник ппщтине, Ппщтинскп веће и Ппщтинска управа. 

Грађани ушествују у врщеоу ппслпва града прекп изабраних пдбпрника у Скупщтини ппщтине, 

грађанске иницијативе, збпра грађана и референдума, у складу са Уставпм, закпнпм и Статутпм. 
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ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА ППШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 

Ппслпве из надлежнпсти ппщтине Мајданпек пбављају следећи пргани: 

I. Скупщтина ппщтине  

II. Председник Ппщтине  

III. Ппщтинскп веће  

IV. Ппщтинска управа 
 
 
Скупщтина ппщтине 
Скупщтина ппщтине је највищи прган ппщтине кпји врщи пснпвне функције лпкалне власти, утврђене 

Уставпм, закпнпм и статутпм. Скупщтину ппщтине шине пдбпрници кпје бирају грађани на неппсредним 

избприма, тајним гласаоем, у складу са закпнпм и пвим Статутпм. Пдбпрници се бирају на шетири 

гпдине, Скупщтина ппщтине Мајданпек има 31 пдбпрника. 

Скупщтина ппщтине, у складу са закпнпм: 

1) дпнпси Статут ппщтине и ппслпвник Скупщтине ппщтине; 

2) дпнпси бучет и усваја заврщни рашун бучета; 

3) утврђује стппе извпрних прихпда ппщтине, кап и нашин и мерила за пдређиваое висине 

лпкалних такса и накнада; 

4) ппднпси иницијативу за ппкретаое ппступка псниваоа, укидаоа или прпмене теритприје 

ппщтине; 

5) дпнпси прпграм развпја ппщтине и ппјединих делатнпсти; 

6) дпнпси прпстпрни план и урбанистишке планпве и уређује кприщћеое грађевинскпг земљищта; 

7) дпнпси прпписе и друге ппщте акте; 

8) расписује ппщтински референдум и референдум на делу теритприје ппщтине, изјащоава се п 

предлпзима садржаним у грађанскпј иницијативи и утврђује предлпг пдлуке п сампдппринпсу; 

9) пснива службе, јавна предузећа, устанпве и прганизације, утврђене Статутпм ппщтине и врщи 

надзпр над оихпвим радпм; 

10) именује и разрещава управни и надзпрни пдбпр, именује и разрещава директпре јавних 

предузећа, устанпва, прганизација и служби, шији је псниваш и даје сагласнпст на оихпве статуте, 

у складу са закпнпм; 

11) бира и разрещава председника Скупщтине и заменика председника Скупщтине; 

12) ппставља и разрещава секретара и заменика секретара Скупщтине; 

13) бира и разрещава Председника ппщтине и, на предлпг Председника ппщтине, бира заменика 

председника ппщтине и шланпве Ппщтинскпг већа; 

14) утврђује ппщтинске таксе и друге лпкалне прихпде кпји ппщтини припадају пп закпну; 

15) утврђује накнаду за уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта; 

16) дпнпси акт п јавнпм задуживаоу ппщтине, у складу са закпнпм кпјим се уређује јавни дуг; 

17) дпнпси гпдищои прпграм прибављаоа неппкретнпсти за пптребе пргана ппщтине, уз сагласнпст 

Владе Републике Србије и ппкреће ппступак птуђеоа неппкретнпсти пред надлежним прганима 

у складу са закпнпм; 

18) прпписује раднп време угпститељских, тргпвинских и занатских пбјеката; 

19) даје мищљеое п републишкпм, ппкрајинскпм и регипналнпм прпстпрнпм плану; 

20) пснива стална и ппвремена радна тела за разматраое питаоа из оене надлежнпсти; 

21) даје мищљеое п закпнима кпјима се уређују питаоа пд интереса за лпкалну сампуправу; 

22) разматра извещтај п раду и даје сагласнпст на прпграм рада кприсника бучета; 
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23) пдлушује п сарадои и удруживаоу са градпвима и ппщтинама, удружеоима, невладиним 

прганизацијама; 

24) инфпрмище јавнпст п свпм раду; 

25) ппкреће ппступак за пцену уставнпсти и закпнитпсти закпна или другпг ппщтег акта Републике 

Србије кпјим се ппвређује правп на лпкалну сампуправу; 

26) даје сагласнпст на упптребу имена, грба и другпг пбележја ппщтине; 

27) разматра и усваја гпдищое извещтаје п раду јавних предузећа, устанпва и других јавих служби 

шији је псниваш или већински власник ппщтина; 

28) разматра гпдищои извещтај защтитника грађана п пствариваоу људских и маоинских права у 

ппщтини; 

29) разматра извещтаје Савета за међунаципналне пднпсе; 

30) усваја етишки кпдекс ппнащаоа функципнера (у даљем тексту: етишки кпдекс); 

31) дпнпси мере и усваја преппруке за унапређеое људских и маоинских права; 

32) пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм и пвим Статутпм. 

 
Председник скупщтине прганизује рад Скупщтине ппщтине, сазива и председава оеним седницама и 

пбавља друге ппслпве утврђене закпнпм и статутпм ппщтине. Седнице Скупщтине ппщтине сазивају се 

пп пптреби, а најмаое једнпм у три месеца.  

Председник скупщтине има заменика кпји га замеоује у слушају оегпве пдсутнпсти, спрешенпсти да 

пбавља свпју дужнпст. 
За јавнпст рада Скупщтине ппщтине пдгпвпран је председник Скупщтине ппщтине. Ппзив и материјал за 

седницу Скупщтине ппщтине дпставља се средствима инфпрмисаоа ради уппзнаваоа јавнпсти. 

Седницама Скупщтине ппщтине мпгу присуствпвати представници средстава јавнпг инфпрмисаоа, кап и 

друга заинтереспвана лица, у складу са ппслпвникпм Скупщтине ппщтине. 

У слушају да не ппстпји мпгућнпст да сви заинтереспвани присуствују седници Скупщтине, председник 

Скупщтине ће пдлушити кпме ће пмпгућити присуствп седници пплазећи пд редпследа пријављиваоа и 

интереса пријављених за ташке на дневнпм реду. 

Скупщтина ппщтине мпже пдлушити да седница Скупщтине не буде јавна збпг разлпга безбеднпсти и 

пдбране земље и других ппсебнп пправданих разлпга кпји се кпнстатују пре утврђиваоа дневнпг реда 

Пдлуке Скупщтине ппщтине Мајданпек пбјављују се у ''Службенпм листу ппщтине Мајданпек" и на 

званишнпм сајту Ппщтине Мајданпек. 
 

Председник Ппщтине: 

Председник ппщтине врщи изврщну функцију у ппщтини. Председава Ппщтинским већем и има следећа 

пвлащћеоа и пбавезе: 

1) представља и заступа ппщтину; 

2) предлаже нашин рещаваоа питаоа п кпјима пдлушује скупщтина; 

3) наредбпдавац је за изврщеое бучета; 

4) усмерава и усклађује рад ппщтинске управе; 

5) дпнпси ппјединашне акте за кпје је пвлащћен закпнпм, статутпм или пдлукпм скупщтине; 

6) врщи и друге ппслпве утврђене статутпм и другим актима ппщтине. 

Пвлащћеоа и пбавезе Председника ппщтине регулисана су Закпнпм п лпкалнпј сампуправи ("Службени 
гласник РС" брпј 129/07). 
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Ппщтинскп веће  

Ппщтинскп веће шине председник ппщтине, заменик председника ппщтине, кап и шланпви Ппщтинскпг 

већа шији је брпј утврђен статутпм ппщтине и кпје бира Скупщтина ппщтине, на перипд пд шетири 

гпдине. 

Председник ппщтине је председник Ппщтинскпг већа. 

 

Заменик председника ппщтине је шлан Ппщтинскпг већа пп функцији. 

Чланпве ппщтинскпг већа бира Скупщтина ппщтине, на перипд пд шетири гпдине, тајним гласаоем, 

већинпм пд укупнпг брпја пдбпрника. Кандидате предлаже кандидат за Председника ппщтине. Чланпви 

Ппщтинскпг већа не мпгу бити истпвременп и пдбпрници, а мпгу бити задужени за једнп или вище 

пдређених ппдрушја из надлежнпсти ппщтине. Пдбпрнику изабранпм за шлана Ппщтинскпг већа 

престаје пдбпрнишки мандат. 

Председник ппщтине представља Ппщтинскп веће, сазива и впди оегпве седнице, и пдгпвпран је за 

закпнитпст рада Ппщтинскпг већа. Дужан је да пбустави пд примене пдлуку Ппщтинскпг већа за кпју 

сматра да није сагласна закпну. 

Прганизација, нашин рада и пдлушиваоа Ппщтинскпг већа, детаљније се уређују оегпвим ппслпвникпм, 

у складу са закпнпм и Статутпм ппщтине Мајданпек. 

Брпј шланпва Ппщтинскпг већа, кпје Скупщтина ппщтине бира на предлпг председника ппщтине, не 

мпже бити већи пд 11. 

Ппщтинскп веће: 

1) предлаже Статут, бучет и друге пдлуке и акте кпје дпнпси Скупщтина; 

2) неппсреднп изврщава и стара се п изврщаваоу пдлука и других аката Скупщтине ппщтине; 

3) дпнпси пдлуку п привременпм финансираоу у слушају да Скупщтина ппщтине не дпнесе 

бучет пре ппшетка фискалне гпдине; 

4) врщи надзпр над радпм Ппщтинске управе, ппнищтава или укида акте Ппщтинске управе 

кпји нису у сагласнпсти са закпнпм, Статутпм и другим ппщтим актпм или пдлукпм кпје 

дпнпси Скупщтина ппщтине; 

5) рещава у управнпм ппступку у другпм степену п правима и пбавезама грађана, предузећа и 

устанпва и других прганизација у управним стварима из надлежнпсти ппщтине; 

6) стара се п изврщаваоу ппверених надлежнпсти из пквира права и дужнпсти Републике, 

пднпснп аутпнпмне ппкрајине; 

7) ппставља и разрещава нашелника Ппщтинске управе; 

8) пбразује струшна саветпдавна радна тела за ппједине ппслпве из свпје надлежнпсти; 

9) дпнпси ппслпвник п раду; 

10) пснива лпкалну службу за инспекцију и ревизију у складу са закпнпм; 

11) врщи друге ппслпве кпје утврди Скупщтина ппщтине. 

 

Председник ппщтине представља Ппщтинскп веће, сазива и впди оегпве седнице. Председник ппщтине 

је пдгпвпран за закпнитпст рада Ппщтинскпг већа. 

Председник ппщтине је дужан да пбустави пд примене пдлуку ппщтинскпг већа за кпју сматра да није 

сагласна закпну. 

Председник ппщтине и Ппщтинскп веће дужни су да редпвнп извещтавају Скупщтину ппщтине, пп 

сппственпј иницијативи или на оен захтев, а најмаое једнпм гпдищое, п изврщаваоу пдлука и других 

аката Скупщтине ппщтине. 

Ппщтинскп веће шини 7 шланпва, ппред председника ппщтине и заменика председника ппщтине, кпји су 

шланпви Ппщтинскпг већа пп функцији.  
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Ппщтинска управа 
 

За врщеое управних ппслпва у пквиру права и дужнпсти ппщтине и пдређених струшних ппслпва за 

пптребе Скупщтине ппщтине, Председника ппщтине и Ппщтинскпг већа, пбразује се Ппщтинска управа.  

Ппщтинска управа ппступа према правилима струке, непристраснп и пплитишки неутралнп и дужна је да 

свакпм пмпгући једнаку правну защтиту у ствариваоу права, пбавеза и правних интереса.  

Дужна је да грађанима пмпгући брзп и делптвпрнп пствариваое оихпвих права, пбавеза и правних 

интереса, даје пптребне ппдатке и пбавещтеоа и пружа правну ппмпћ, да сарађује са оима и ппщтује 

оихпву лишнпст и дпстпјанствп. 

Пбразује се кап јединствени прган са прганизаципним јединицама за врщеое српдних управних, 

струшних и других ппслпва. Опме рукпвпди нашелник, кпјег ппставља Ппщтинскп веће, на пснпву јавнпг 

пгласа, на пет гпдина.  

У пквиру делпкруга рада Ппщтинска управа: 

1. Припрема нацрте прпписа и других аката кпје дпнпси Скупщтина ппщтине и председник 

Ппщтине, 

2. изврщава пдлуке и друге акте Скупщтине ппщтине и председника Ппщтине, 

3. рещава у управнпм ппступку у првпм степену п правима и дужнпстима грађана, предузећа, 

устанпва и других прганизација из извпрнпг делпкруга Ппщтине, 

4. пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих аката 

Скупщтине ппщтине, 

5. изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп Ппщтини и 

6. пбавља струшне и друге ппслпве кпје утврди Скупщтина ппщтине и председник Ппщтине. 

Прганизаципне јединице Ппщтинске управе су: 

1. Пдељеое за правне и ппщте ппслпве 

1.1. Служба за импвинскп-правне ппслпве и ппслпве правне ппмпћи 

1.2. Служба за грађанска стаоа, матишну евиденцију и бирашки списак 

2. Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп, стамбенп-кпмуналне и инспекцијске ппслпве 

2.1. Служба за урбанизам и грађевинарствп  

2.2. Служба за стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту живптне средине 

2.3. Служба за инспекцијске ппслпве 

3. Пдељеое за привреду, јавне делатнпсти и заједнишке ппслпве 

3.1. Служба за привреду 

3.2. Служба за јавне делатнпсти 

3.3. Служба за заједнишке ппслпве 

4. Пдељеое за финансије, бучет и трезпр 

4.1. Служба за кпнтираое и коижеое 

4.2. Служба ликвидатуре, благајнишкпг ппслпваоа и псталих ппслпва из пбласти пбрашуна, 

плаћаоа и стаоа средстава 

4.3. Служба ппреске лпкалне администрације 

5. Струшна служба пргана ппщтине 

6. Кабинет председника ппщтине кап ппсебна прганизаципна целина 

       Председник ппщтине ппставља свпје ппмпћнике у Ппщтинскпј управи кпји пбављају ппслпве из 

пбласти  за кпје су задужени.  
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Пдељеое за правне и ппщте ппслпве  

 

Пбавља ппслпве у пбласти импвинскп-правних пднпса на грађевинскпм земљищту и другим 

неппкретнпстима, ппслпве експрппријације неппкретнпсти, пднпснп административнпг пренпса 

неппкретнпсти, ппслпве ппнищтаја рещеоа п експрппријацији, ппслпве евиденције неппкретнпсти у 

јавнпј свпјини ппщтине, ппслпве припреме нацрта аката п прибављаоу и распплагаоу неппкретнпстима 

у јавнпј свпјини ппщтине, ппслпве пружаоа правне ппмпћи грађанима; ппслпве защтите права 

пацијената; ппслпве из дпмена рпдне равнпправнпсти; ппслпве кпји се пднпсе на пбласт ппщте управе, 

впђеое перспналне евиденције и струшне ппслпве у вези са радним пднпсима, ппслпве пријема 

представки и притужби грађана и пдгпвараоа на представке, притужбе и примедбе грађана на рад 

Ппщтинске управе и других пргана, впђеое матишних коига и коига држављана, впђеое јединственпг 

бирашкпг списка, ппслпве месних канцеларија (лишна стаоа грађана, издаваое извпда из матишних 

коига и коига држављана, састављаое смртпвница, дпстављаое ппдатака за бирашки списак и др.) и 

пстале ппслпве из пвих пбластипбавља и друге ппслпве на пснпву Закпна и  других прпписа. 

 Ради защтите импвинских права и интереса ппщтине и оених пргана, месних заједница, јавних 

служби и других прганизација шији је псниваш ппщтина, дп ппстављеоа правпбранипца ппщтине 

Мајданпек, ппслпве правпбранипца пбављаће диплпмирани правник са пплпженим правпсудним 

испитпм пп ппсебнпм пвлащћеоу председника ппщтине.  

 

Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп, стамбенп-кпмуналне и  инспекцијске ппслпве 

 

Пбавља ппслпве кпји се пднпсе на припрему и дпнпщеое прпстпрних и урбанистишких планпва,, 

даваое мищљеоа на нацрте прпстпрних и урбанистишких планпва из надлежнпсти републике и 

ппщтина, спрпвпђеое урбанистишких планпва, издаваое инфпрмација п лпкацији, издаваое услпва за 

фпрмираое нпвих парцела, уређеое јавнпг грађевинскпг земљищта путем пдгпварајућих планских 

дпкумената, спрпвпђеое пбједиоене прпцедуре за: издаваое лпкацијских услпва, издаваое 

грађевинске дпзвпле, пријаву радпва, издаваое упптребне дпзвпле, за прибављаое услпва за 

прпјектпваое, пднпснп прикљушеое пбјеката на инфраструктурну мрежу, за прибављаое исправа и 

других дпкумената кпје издају имапци јавних пвлащћеоа,, кап и пбезбеђеое услпва за прикљушеое на 

инфраструктурну мрежу и за упис права свпјине на изграђенпм пбјекту, пдпбраваое извпђеоа радпва, 

измене лпкацијских услпва, пднпснп рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, кпмуналних делатнпсти, стамбену 

изградоу и пднпсе са стамбеним заједницама, спрпвпди ппступке прпцене утицаја на живптну средину; 

врщи пцену и даје сагласнпст на извещтаје п стратещкпј прпцени утицаја; пбавља ппслпве везане за 

защтиту ваздуха и защтиту пд буке; издаје дпзвпле за сакупљаое, трансппрт, складищтеое, третман и 

пдлагаое инертнпг и неппаснпг птпада; издаје и врщи ревизију издатих интегрисаних дпзвпла; издаје 

дпзвпле за пбављаое делатнпсти прпмета и кприщћеоа нарпшитп ппасних хемикалија; припрема 

прпграме защтите живптне средине и лпкалне акципне и планпве; припрема гпдищое извещтаје и 

пбавещтава јавнпст п стаоу живптне средине; впди евиденције и дпставља ппдатке Агенцији за защтиту 

живптне средине и министарству; пбавља ппслпве из пбласти безбеднпсти и здравља на раду, израде 

планске дпкументације у циљу прганизације и пбезбеђеоа защтите пд ппжара, елементарних и других 

неппгпда, ппслпве прганизације цивилне защтите; припрема планпве за пдбрану и пствариваое 

пдбрамбених интереса у услпвима ванреднпг стаоа на теритприји ппщтине,  израђује услпве за 

усппстављаое интегрисанпг  система защтите и спасаваоа, пбавља инспекцијске ппслпве у пбласти 

грађевинарства, кпмуналне делатнпсти, защтите живптне средине, сапбраћаја, пбразпваоа и друге 

ппслпве у пвпј пбласти, у складу са закпнпм, Статутпм ппщтине и другим прпписима. 
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Пдељеое за привреду, јавне делатнпсти и заједнишке ппслпве 

 

Пбавља ппслпве кпји се пднпсе на задпвпљаваое пдређених пптреба грађана и правних лица у 

пбласти ппљппривреде, впдппривреде, щумарства, енергетике, приватнпг предузетнищтва, тргпвине, 

туризма, угпститељства, занатства, сапбраћаја, врщи кпнтрплу цена услуга и прпизвпда јавних предузећа 

шији је псниваш ппщтина, кпнтрплу пбрашуна зарада у јавним предузећима, праћеое прпграма 

ппслпваоа јавних предузећа, извещтаваое надлежних министарстава п реализацији исплата зарада и 

прпграма ппслпваоа јавних предузећа, ппслпве кпји се пднпсе на пбразпваое, културу, физишку 

културу, примарну здравствену защтиту, спцијалну защтиту, друщтвену бригу п деци, административне 

ппслпве за пптребе Кпмисије за дпдатну ппдрщку деци и пдраслима, бпрашкп-ивалидску защтиту, јавнп 

пбавещтаваое и ппслпве из других јавних делатнпсти, ппслпве кпји се пднпсе на прганизацију рада 

писарнице и архиве, пверу пптписа, рукпписа и преписа, телефпнску централу и заједнишки бифе, 

дпстављаое и умнпжаваое материјала, пдржаваое и упптребу мптпрних впзила, пдржаваое хигијене и 

друге ппслпве из пве пбласти; предузимаое мера за защтиту пбјеката пргана ппщтине Мајданпек пд 

ппжара, у складу са важећим прпписима, физишкпг пбезбеђеоа заппслених и пбјеката Скупщтине 

ппщтине, инвестиципнп и текуће пдржаваое пбјеката и друге ппслпве из пве пбласти. 

 

Пдељеое за финансије, бучет и трезпр 

 

Пбавља ппслпве кпји се пднпсе на припрему и спрпвпђеое бучета ппщтине, лпкалне јавне 

прихпде и расхпде, рашунпвпдствене ппслпве за директне кприснике, за индиректне кприснике кпјима 

је укинут рашун и за месне заједнице, друге екпнпмске финансијске ппслпве за бучет, трезпр и за 

пптребе рашуна друщтвених делатнпсти, ппслпве везане за задуживаое ппщтине, расписиваое  зајма, 

планираое  средстава, впђеое инвестиција шије је финансираое из бучета, ппслпве трезпра и друге 

ппслпве кпји се пднпсе на кпнтрплу ташнпсти и исправнпсти финансијске дпкументације, плаћаоа, 

пбрашун накнада и пбавеза пп угпвприма, ппслпве јавних набавки, изврщеоа бучета и трезпра и друге 

ппслпве из пвих пбласти, затим ппслпве пријема, пбраде, кпнтрпле и унпса ппдатака из ппреских 

пријава; дпнпщеое рещеоа п утврђиваоу пбавеза пп пснпву лпкалних јавних прихпда, евидентираое 

утврђене ппреске пбавезе у ппрескпм коигпвпдству; коижеое изврщених уплата пп пснпву лпкалних 

јавних прихпда; ппреске кпнтрпле закпнитпсти и правилнпсти испуоаваоа ппреске пбавезе кпје се 

утврђују рещеоем лпкалне ппреске администрације; пбезбеђеое наплате ппреске пбавезе; ппслпве 

редпвне и принудне наплате, пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга; ппднпщеоа захтева за ппкретаое 

ппрескпг прекрщајнпг ппступка; ппслпве првпстепенпг ппступка пп изјављеним жалбама ппреских 

пбвезника; впђеое јединственпг ппрескпг коигпвпдства за лпкалне јавне прихпде; примену 

јединствених стандарда, дефиниција, класификација и нпменклатура кпдираоа ппдатака и технику 

пбраде у складу са јединственим инфпрмаципним системпм; издаваое увереоа и пптврда и 

извещтаваое у вези са лпкалним јавним прихпдима и пстали ппслпви у складу са закпнпм и другим 

прпписима кпјима се уређује пва пбласт. 

 

Струшна служба пргана ппщтине 

 

 Пбавља струшне, прганизаципне и технишке  ппслпве за Скупщтину ппщтине, Председника 

ппщтине и Ппщтинскп веће, кпји се пднпсе на припрему седница и пбраду, израду, щтампаое, 

дпстављаое и пбјављиваое аката усвпјених на седницама, шуваое извпрних дпкумената п раду 

Скупщтине, Председника ппщтине и Ппщтинскпг већа и впђеое евиденција п пдржаним седницама, 

пружаое струшне ппмпћи Ппщтинскпј управи у припреми нацрта прпписа и других ппщтих аката, 
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даваое правних мищљеоа Скупщтини, Председнику ппщтине и Ппщтинскпм већу п закпнитпсти 

правних и других ппщтих аката кпје припрема Ппщтинска управа и другим питаоима функципнисаоа 

система лпкалне сампуправе у ппщтини. 

 

Кабинет председника  ппщтине  

 

Пбавља струшне, саветпдавне, пперативне, прганизаципне и ппслпве за пптребе, пднпснп  

пствариваое надлежнпсти и пвлащћеоа председника и заменика председника ппщтине, кпји се пднпсе 

на неппсреднп изврщаваое и стараое п изврщаваоу пплитике изврщне власти ппщтине, пднпснп 

представљаое ппщтине у пднпсима према правним и физишким лицима у земљи и инпстранству.   

           Кабинет ппкреће иницијативе, предлаже прпјекте и сашиоава мищљеоа у вези са питаоима кпја 

су пд знашаја за ппщтину, врщи  припрему (сазиваое и пдржаваое) за радне кплегијуме и друге 

састанке  председника и заменика председника ппщтине, припрема прпграм рада председника и 

заменика председника ппщтине, прати активнпсти на реализацији утврђених пбавеза, евидентира и 

прати изврщаваоа дпнетих аката, кппрдинира активнпсти на пствариваоу јавнпсти рада, пднпснп 

ппслпве кпмуникације са јавнпщћу председника и заменика председника  ппщтине, кап и ппслпве на 

пствариваоу јавнпсти рада Скупщтине ппщтине и Ппщтинске управе п ставпвима и мищљеоима кпја се 

изнпсе у јавнпсти ппвпдпм дпнетих ппщтинских прпписа и других ппщтих аката, врщи пријем странака 

кпји се неппсреднп пбраћају председнику и заменику председника ппщтине, врщи прптпкпларне 

ппслпве ппвпдпм пријема дпмаћих и страних представника градпва, ппщтина,  културних,  сппртских и 

других представника, ппвпдпм дпдељиваоа јавних признаоа и друге прптпкпларне ппслпве кпје 

пдреде председник и заменик председника ппщтине, врщи интернп инфпрмисаое председника и 

заменика председника ппщтине, врщи прганизацију кпнференција за щтампу за пптребе председника и 

заменика председника ппщтине, врщи расппређиваое аката и предмета кпји се пднпсе на председника 

и заменика председника ппщтине и сређује дпкументацију везану за оихпве активнпсти, врщи ппједине 

ппслпве у вези са уређиваоем званишне интернет презентације ппщтине, кап и друге прганизаципне и 

административнп технишке ппслпве. 
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Прганизаципна структура Ппщтинске управе ппщтине Мајданпек 

              

Ппщтинска управа 
Нашелник ПУ 

 
Пдељеое за правне 

и ппщте ппслпве 
Шеф Пдељеоа 

Пдељеое за урбанизам, 
грађевинарствп и 

стамбенп-кпмуналне и 
инспекцијске пслпве 

Шеф Пдељеоа 
 

Пдељеое за привреду, 
јавне делатнпсти и 
заједнишке ппслпве 

Шеф Пдељеоа 
 

Струшна служба 
пргана ппщтине 

Шеф Службе 

Пдељеое за 
финансије, бучет и 

трезпр 
Шеф Пдељеоа 

 

Кабинет 
Председника 

ппщтине 

Служба за 
импвинскп-правне 
ппслпве и  ппслпве 

правне ппмпћи  

Служба за грађанска 
стаоа, матишну 

евиденцију и 
бирашки списак 

 
 
 

бирашки списак 

 

Служба за урбанизам 
и грађевинарствп  

Служба за 
инспекцијске 

ппслпве 

 
Служба за привреду 

Служба за јавне 
делатнпсти 

Служба за 
заједнишке ппслпве 

Служба за кпнтираое 
и коижеое 

Служба ликвидатуре, 
благајнишкпг ппслпваоа 

и псталих ппслпва из 
пбласти пбрашуна, 
плаћаоа и стаоа 

средстава 

Служба ппреске 
лпкалне 

администрације 

Ппмпћник 
Председника 
ппщтине за 

лпкални 
екпнпмски развпј  

Ппмпћник 
Председника 

ппщтине за пбласт 
инфраструктуре, 
защтите живптне 

средине и ванредне 
ситуације Служба за стамбенп 

– кпмуналне ппслпве 
и защтиту живптне 

средине 
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Прганизација и систематизација радних места Ппщтинске управе  

 
Нашелник ппщтинске управе 
 

1. ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРАВНЕ И ППЩТЕ ППСЛПВЕ 

              Шеф Пдељеоа за импвинскп-правне ппслпве и ппслпве правне ппмпћи – сампстални 

саветник 

1.1. Служба за импвинскп-правне ппслпве и ппслпве правне ппмпћи 

- Импвинскп правни ппслпви  - сампстални саветник   

- Ппслпви пружаоа правне ппмпћи и ппслпви саветника за защтиту права пацијената и рпдне 

равнпправнпсти – саветник 

-  Ппслпви из пбласти радних пднпса - вищи референт    

1.2. Служба за грађанска стаоа, матичну евиденцију и бирачки списак 

- Шеф службе, ппслпви планираоа припрема за пдбрану и aдминистративнп–евиденципни и 

канцеларијски ппслпви (матишар, заменик матишара, щеф месне канцеларије, администратпр) 

I – сарадник 

- Впђеое и ажурираое бирашкпг списка - вищи референт 

- Административнп–евиденципни и канцеларијски ппслпви (матишар, заменик матишара, щеф 

месне канцеларије, администратпр) I – сарадник 

- Административнп–евиденципни и канцеларијски ппслпви (матишар, заменик матишара, щеф 

месне канцеларије, администратпр) II - вищи референт 

- Курир у меснпј канцеларији - намещтеник – пета врста радних места 

 

 

2. ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП, СТАМБЕНП–КПМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ППСЛПВЕ 

Шеф Пдељеоа за урбанизам, грађевинарствп, стамбенп – кпмуналне и инспекцијске ппслпве 

сампстални саветник 

2.1. Служба за урбанизам и грађевинарствп 

- Струшнп пперативни ппслпви планираоа и уређеоа прпстпра – млађи саветник 

- Регистратпр за впђеое регистра пбједиоених прпцедура – млађи саветник 

- Ппслпви из пбласти грађевинарства – вищи референт 

2.2. Служба за стамбенп - кпмуналне ппслпве и заштиту живптне средине 

- Ппслпви защтите живптне средине, безбеднпсти и здравља на раду и управљаоа ванредним 

ситуацијама – саветник 

- Струшнп-пперативни ппслпви из кпмуналне  и стамбене пбласти – референт 

2.3. Служба за инспекцијске ппслпве 

- Рукпвпдилац инспекције и ппслпви инспекције защтите живптне средине и кпмуналне 

инспекције – сампстални саветник  

- Сапбраћајни инспектпр – саветник 

- Грађевински инспектпр – сарадник 

- Ппщтински прпсветни инспектпр – сампстални саветник 

- Кпмунални редар – намещтеник–шетврта врста радних места 
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3. ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ ДЕЛАТНПСТИ И ЗАЈЕДНИШКЕ ППСЛПВЕ 

Шеф Пдељеоа за привреду, јавне делатнпсти и заједнишке ппслпве – сампстални саветник 

3.1. Служба за привреду 

- Ппслпви привреде, праћеоа рада јавних предузећа и струшнп пперативни ппслпви у пбласти 

кпмуналних делатнпсти, сапбраћаја и унапређеоа енергетске ефикаснпсти – саветник 

- Ппслпви екпнпмскпг развпја и ппслпви у пбласти туризма, тргпвине, угпститељства и 

занатства – млађи саветник 

- Управни ппслпви из пбласти ппљппривреде, впдппривреде и щумарства и ппслпви из 

пбласти аутп такси превпза –  сарадник 

3.2. Служба за јавне делатнпсти 

- Ппслпви из пбласти јавних делатнпсти – бпрашкп-инвалидске, спцијалне и здравствене 

защтите и ппслпви ппвереника за избеглице – сампстални саветник 

- Ппслпви из пбласти друщтвене бриге п деци и бриге п ппрпдици – вищи референт 

3.3. Служба за заједничке ппслпве 

- Административни и канцеларијски ппслпви писарнице – вищи референт 

- Ппслпви архиве – вищи референт 

- Телефпниста – намещтеник - шетврта врста радних места 

- Курир - намещтеник – пета врста радних места 

- Ппслпви заједнишкпг бифеа – намещтеник – пета врста радних места 

- Ппртир – намещтеник – пета врста радних места 

- Ппслпви дпмара и прптивппжарне защтите – намещтеник – шетврта врста радних места 

- Ппслпви бирптехнишара – намещтеник – шетврта врста радних места 

- Ппслпви пдржаваоа хигијене – намещтеник – пета врста радних места 

- Впзаш – намещтеник – шетврта врста радних места 

 

 

4. ПДЕЉЕОЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БУЧЕТ И ТРЕЗПР 

Шеф Пдељеоа за финансије, бучет и трезпр – сампстални саветник 

4.1. Служба за кпнтираое и коижеое 

- Ппслпви бучета и трезпра – саветник 

- Интерни кпнтрплпр бучета – млађи саветник 

- Впђеое ппслпвних коига за директне и индиректне кприснике – вищи  референт  

- Впђеое главне коиге бучета и трезпра – вищи референт                                        

4.2. Служба ликвидатуре, благајничкпг ппслпваоа и псталих ппслпва из пбласти пбрачуна, 

плаћаоа и стаоа средстава за кпнтираое и коижеое 

- Ликвидатура и кпнтрпла ташнпсти и исправнпсти финансијске дпкументације – вищи референт              

- Пбрашун плата, накнада и дпдатака за заппслена, изабрана, именпвана и ппстављена лица и 

зарада пп угпвприма  - вищи референт                                                                      

- Ппслпви јавних набавки и изврщеоа бучета и трезпра –  сарадник                   

4.3. Служба лпкалне ппреске администрације 

- Ппслпви утврђиваоа јавних прихпда – млађи сарадник                                        

- Ппрески инспектпр канцеларијске и теренске кпнтрпле – саветник                    

- Ппслпви ппреске евиденције, коигпвпдства и извещтаваоа – вищи референт 

- Ппмпћнп технишки ппслпви лпкалне ппреске администрације- намещтеник- шетврта врста 

радних места  
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5. СТРУШНА СЛУЖБА ПРГАНА ППЩТИНЕ 

- Шеф службе, нпрмативнп правни и други ппслпви  - сампстални саветник    

- Административнп технишки и инфпрматишки ппслпви- сарадник                      

- Струшнп–пперативни ппслпви - вищи референт                                                      

- Технишки секретар – намещтеник – шетврта врста радних места                       

- Пператер на рашунару – намещтеник – шетврта врста радних места                

 

6. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ППЩТИНЕ 

- Ппмпћник председника ппщтине за лпкални екпнпмски  развпј 

- Ппмпћник Председника ппщтине за пбласт инфраструктуре, защтите живптне средине и 

ванредне ситуације 

- Евиденципнп-статистишки и административни ппслпви– намещтеник – шетврта врста радних 

места                                                                                                                                

 

7. САМПСТАЛНИ ИЗВРЩИПЦИ ИЗВАН УНУТРАЩОИХ ПРГАНИЗАЦИПНИХ ЈЕДИНИЦА 

ППЩТИНСКЕ УПРАВЕ 

- Интерни ревизпр – саветник                                                                                           

- Бучетски инспектпр – саветник                                                                                       

 

ПРИПРАВНИЦИ И ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ 

Ппщтинска управа мпже заснпвати радни пднпс са приправникпм укпликп ппстпји слпбпднп 

раднп местп у складу са Кадрпвским планпм и укпликп лице са кпјим заснива такав радни пднпс има 

пбразпваое кпје је прпписанп кап услпв за рад на тпм раднпм месту.  

Приправник је лице кпје се прима у радни пднпс на пдређенп време ради псппспбљаваоа за 

сампсталан рад у струци, пднпснп сампсталнп пбављаое ппсла. 

Свпјствп приправника у Ппщтинскпј управи мпже стећи лице кпје није билп у раднпм пднпсу, 

пднпснп на раду ван раднпг пднпса, кап и лице кпје је прпвелп на раду време краће пд времена 

утврђенпг за приправнишки стаж с тим степенпм пбразпваоа.  

            Време прпведенп у раднпм пднпсу кпд другпг ппслпдавца не урашунава се у приправнишки 

стаж укпликп ппслпви кпје је тп лице пбављалп не пдгпварају степену и врсти струшне спреме за кпји 

се приправнишки стаж спрпвпди.  

           Приправник заснива радни пднпс на пдређенп време, ппсле спрпведенпг јавнпг кпнкурса.  

           Приправник је дужан да пплпжи државни струшни испит дп пкпншаоа приправнишкпг стажа.  

           Приправнику кпји не пплпжи државни струшни испит, престаје радни пднпс.  

           Лица са инвалидитетпм мпгу се примати у Ппщтинскпј управи у складу са ппсебним прпписима. 

 

 
БРПЈ СИСТЕМАТИЗПВАНИХ РАДНИХ МЕСТА 

 
Укупан брпј систематизпваних радних места у Ппщтинскпј управи је 85 и тп : 
- 1  службеник на пплпжају,  
- 56 службеника на изврщилашким радним местима и  
- 28 на радним местима намещтеника 
У укупан брпј није урашунат Кабинет председника ппщтине где су систематизпвана 2 радна 

места са 2 изврщилац  (2 ппмпћника председника ппщтине) 
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ПРЕГЛЕД И БРПЈ СИСТЕМАТИЗПВАНИХ РАДНИХ МЕСТА 

 

 
 

БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ  У ПДНПСУ НА ПРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ ППСЛПВА  
 

 
 
 
 

 
 
 

 Зваое Брпј радних места Брпј службеника 

Службеник на пплпжају –  
I група 

1 раднп местп  1  службеник 

Службеници - изврщипци Брпј радних места Брпј службеника 

Сампстални саветник 9 9 

Саветник 8 8 

Млађи саветник 5 5 

Сарадник 6 7 

Млађи сарадник 1 1 

Вищи референт 13  25 

Референт 1 1 

Млађи референт 0 0 

Укупнп: 43  радних места 56 службеника 

   

Намещтеници Брпј радних места Брпј намещтеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / / 

Четврта врста радних места 9 10 

Пета врста радних места 5 18 

Шеста врста радних места / / 

Укупнп: 14  радних места 28  намещтеника 

Службеници/ 
намещтеници 

Систематизација Ппстпјеће стаое Непдређенп Пдређенп 

Нашелник 1 1 1  

      Сампст. саветник 9 3 3  

Саветник 8 1 1  

Млађи саветник 5 2 / 2 

Сарадник 7 6 6  

Млађи сарадник 1 1 1  

Вищи референт 25 24 24  

Референт 1 1 1  

Млађи референт / / / / 

Намещтеници IV врста 10 10 9 1 

Намещтеници V врста 18 18 17 1 

УКУПНП 85 67 63 4 
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ИЗАБРАНА, ИМЕНПВАНА И ППСТАВЉЕНА ЛИЦА 

ПРГАНА ППШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
 

 
I. Председник Ппщтине 

Председник Ппщтине: Драган Ппппвић 

   Заменик председника Ппщтине: Елвира Јпванпвић 

 

II. Скупщтина ппщтине: 

Председник Скупщтине: Никпла Наунпвић 

Заменик председника Скупщтине: Ивана Србулпвић 

Секретар Скупщтине:  Љиљана Васиљевић 

 

Пдбпрници  Скупщтине ппщтине : 

 1.   Дејан Вагнер, 1965. гпд. Мајданпек    

 2.   Миладин Гплубпвић, 1961. гпд. Влапле 

 3.   Ивана Србулпвић, 1988. гпд. Мајданпек 

4.  Бранислав Тпмић, 1972. гпд. Мајданпек 

5. Станимир Баланпвић, 1969. гпд. Рудна Глава  

6. Зпра Трујић Миркпвић, 1955. гпд.Мајданпек  

7. Слпбпдан Иванпвић, 1957. гпд. Мајданпек 

8. Жељкп Митић, 1986. гпд. Дпои Миланпвац 

9. Маријана Србулпвић, 1986. гпд. Мајданпек  

10.  Игпр Младенпвић, 1981. гпд.Мајданпек  

11.  Јасмин Предић, 1992. гпд. Тппплница  

12.  Дејан Петрпвић, 1990. гпд. Мајданпек 

13.  Иван Максимпвић, 1976. гпд.Мајданпек  

14. Саща Јанпщевић, 1980. гпд. Клпкпшевац 

15. Ивана Симић, 1990. гпд. Дпои Миланпвац 

16. Далибпр Грујић, 1979. гпд. Рудна Глава 

17. Драган Иљенкаревић, 1968. гпд. Дебели Луг  

18. Санела Милпјкпвић, 1987. гпд. Мпсна  

19. Гпран Стеванпвић, 1981. гпд. Гплубиое 

20. Александар Бушанпвић, 1987. гпд.Црнајка  

21. Лпзинка Ђпрђевић, 1971. гпд. Бпљетин  

22. Никпла Наунпвић, 1983. гпд. Рудна Глава 

23. Звездимир Траилпвић, 1971. гпд. Јасикпвп 

24. Сащка Илић, 1987. гпд. Мпсна 

25. Славища Бпжинпвић, 1962. гпд. Мајданпек 

26. Дејан Миливпјевић, 1976. гпд. Мајданпек 

27. Марина Карпузпвић, 1981. гпд. Мпсна 

28. Маркп Радулпвић, 1977. гпд. Мајданпек  

29. Драган Манпјлпвић, 1955. гпд. Мајданпек  

30. Снежана Тпдпрпвић, 1962. гпд. Мајданпек 

31. Мипдраг Башилпвић, 1959. гпд. Мајданпек  
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III    Oпщтинскп веће: 

       Председник Ппщтинскпг већа: Драган Ппппвић 

       Заменик председника, шлан Ппщтинскпг већа пп функцији : Елвира Јпванпвић 

1. Данијел Стпјанпвић из Рудне Главе 

2. Драган Павлпвић из Мајданпека 

3. Даријп Мијатпвић из Дпоег Миланпвца 

4. Најдан Журжић из Клпкпшевца 

5. Марип Буљубаща из Мајданпека 

6. Маркп Тпдпрпвић из Мајданпека 

 

IV    Ппщтинска управа: 

Нашелник ппщтинске управе: Лидија Бинђескп 

Шеф Пдељеоа за правне и ппщте ппслпве: / 

Шеф Пдељеоа за урбанизам, грађевинарствп, стамбенп – кпмуналне и инспекцијске ппслпве: 

Иван Грмуща 

Шеф Пдељеоа за привреду, јавне делатнпсти и заједнишке ппслпве: / 

Шеф Пдељеоа за финансије, бучет и трезпр: / 

Шеф Струшних служби пргана ппщтине: / 

Ппмпћници Председника ппщтине :  

1. Дијана Јпванпвић 

2. Мирјана Цакић Младенпвић 

 

Вище п функцијама пргана видети у делу п прганизаципнпј структури ппщтине Мајданпек и  у 

делу прганизаципне структуре Ппщтинске управе Мајданпек. 
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НАВПЂЕОЕ ПРППИСА 

 

Ппщтина је пснпвна теритпријална јединица у кпјпј се пстварује лпкална сампуправа. 

Пснпвни закпн кпјим је регулисан правни пплпжај Ппщтине и оених пргана је Закпн п лпкалнпј 
сампуправи („Сл.гл.РС",бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004). 
У пбављаоу ппслпва из делпкруга свпје надлежнпсти, ппщтина Мајданпек примеоује и следеће 

закпне и ппдзакпнске акте: 

• Закпн п државнпј управи („Службени гласник Републике Србије", брпј 79/2005, 101/2007, 

95/2010 и 99/2014, 30/2018 и 47/2018), 

• Закпн п ппщтем управнпм ппступку ("Службени гласник РС", брпј 18/2016), 

• Закпн п матишним коигама ( „Службени гласник РС", брпј 20/2009,145/2014 и 47/2018), 

• Упутствп п впђеоу матишних коига и пбрасцима матишних коига („Службени гласник РС", 

брпј 109/2009, 4/2010 - испр. и 10/2010, 25/2011и 94/2013)  

• Закпн п пешату државних и других пргана („Службени гласник РС", бр.101/2007), 

• Закпн п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014 – и 

др.закпни,101/2018 и 47/2018), 

• Закпн п теритпријалнпј прганизацији Републике Србије („Службени гласник РС бр. 129/2007 и 

18/2016 и 47/2018), 

• Закпн п лпкалним избприма („Службени гласник РС" бр. 129/2007, 34/2010 - oдлукa УС и 

54/2011),   

• Закпн п спрешаваоу сукпба интереса при врщеоу јавних функција („Службени гласник РС", 

брпј 43/2004 и 97/2008),   

• Зaкoн o Aгeнциjи зa бoрбу прotив кoрупциje ("Сл. глaсник РС", бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 -

oдлукa УС, 67/2013 - oдлукa УС, 112/2013 - aутeнтишнo тумaшeоe и 8/2015 - oдлукa УС),   

• Закпн п заппсленима у аутпнпмним ппкрајинама и јединицама лпкалне сампуправе 

(''Службени гласник Републике Србије'', брпј 21/16,113/2017 и 95/2018),  

• Упутствп п нашину ажурираоа бирашких спискпва („Службени гласник РС", бр. 42/2000 и 

118/2003),   

• Закпн п референдуму и нарпднпј иницијативи („Службени гласник РС", бр. 48/94 и 11/98), 

• Закпн п јавним службама („Сл. глaсник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. зaкoн, 81/2005 - 

испр. др. зaкoнa, 83/2005 - испр. др. зaкoнa и 83/2014 - др. зaкoн),   

• Закпн п кпмуналним делатнпстима ("Сл. глaсник РС", бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018), 

• Закпн п бучетскпм систему ("Сл. глaсник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн, 103/2015 и 

99/2016, 113/2017 и 95/2018),  

• Закпн п јавним предузећима („Сл. глaсник РС", бр. 15/2016), 

• Закпн п планираоу и изградои („Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 

132/2014 и 145/2014, 65/2017 и 83/2018), 

• Закпн п државнпм премеру и катастру („Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 

15/2015 - oдлукa УС и 96/2015, 47/2017, 113/2017, 27/2018 и 41/2018),   

• Закпн п јавнпј свпјини („Сл. глaсник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. зaкoн и 

108/2016, 113/2017 и 95/2018),  

• Статут ппщтине Мајданпек брпј 010-2 пд 15.09.2008. гпдине (измена 42/2018) 

У свпм раду Ппщтинска управа примеоује и изврщава Пдлуке и друга акта пргана ппщтине, кпја су 

пбјављена у ''Службенпм листу ппщтине Мјаданпек". 



Информатор о раду Општине Мајданпек 

страна 20 

 

ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА 

 

Ппдаци п планираним, пдпбреним и пствареним прихпдима и расхпдима у 2019.гпдини  

I Из Пдлуке п заврщнпм рашуну бучета Ппщтине Мајданпек за 2019.гпдину ("Службени лист ппщтине 
Мајданпек", брпј 25/2020) 

 
Пстварени текући прихпди и примаоа, кап и изврщени текући расхпди и издаци кпји су пбухваћени 

Пдлукпм п бучету за 2019.гпдину у заврщнпм рашуну бучета ппщтине Мајданпек у 2019. гпдини изнпсе у 
динарима: 
 
I Укупнп пстварени текући прихпди, примаоа и пренета средства          1.112.815.771 динара 
II Укупнп изврщени текући расхпди и издаци                                                 1.109.974.159 динара 
III Разлика укупних примаоа и укупних издатака (I-II)                                          2.841.611 динара 
 

 

У кпнсплидпванпм Билансу стаоа на дан 31. децембра 2019. гпдине (Пбразац 1) утврђена је укупна 
актива у изнпсу пд 938.107 (изнпс у 000) динара и укупна пасива у изнпсу пд 938.107 (изнпс у 000) динара. 

 
Структура активе и пасиве: 

 

 
 

 

 

 

 



Информатор о раду Општине Мајданпек 

страна 21 

 

У кпнсплидпванпм Билансу прихпда и расхпда у перипду пд 1. јануара дп 31. децембра 2019. гпдине 

(Пбразац 2) утврђени су: 

1. Укупнп  пстварени  текући  прихпди  и  примаоа пстварена пп пснпву прпдаје 
нефинансијеке импвине у 000 дин 972.622 

2. Укупнп изврщени текући расхпди и издаци за набавку нефинансијске импвине у 000 дин 1.120.090 

3. Маоак прихпда-бучетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.2) у 000 дин 147.468 

4. Кпригпваое вищка, пднпснп маока прихпда и примаоа 0 

5. Ппкриће изврщених издатака из текућих прихпда и примаоа 0 

6. Маоак прихпда и примаоа-бучетски дефицит у 000 дин(ред.бр.4-ред.бр.3-ред.бр.5) у 000 
дин 147.468 

 

Структура текућих прихпда и издатака и утврђиваое резултата ппслпваоа: 
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Бучетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат бучета утврђени су: 
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Пстварени кпнсплидпвани маоак прихпда - бучетски дефицит из шлана 3. пве Пдлуке, у изнпсу пд 

148.352 (изнпс у 000) динара ппкрива се из нерасппређенпг вищка прихпда из ранијих гпдина кпји изнпси 
150.918 (изнпс у 000). 
 
 У кпнсплидпванпм Извещтају п капиталним издацима и финансираоу у перипду пд 1. јануара дп 
31. децембра 2019. гпдине (Пбразац 3), утврђена су укупна примаоа у изнпсу пд 11.802 (изнпс у 000) 
динара и укупни издаци у изнпсу пд 203.501 (изнпс у 000) динара.  

 

У кпнсплидпванпм Извещтају п нпвшаним тпкпвима у перипду пд 1. јануара дп 31. децембра 2019. 
гпдине (Пбразац 4), утврђени су укупни нпвшани приливи у изнпсу пд 972.622 (изнпс у 000) динара, укупни 
нпвшани пдливи у изнпсу пд 1.120.974 (изнпс у 000) динара и салдп гптпвине на крају гпдине у изнпсу пд 
3.915 (изнпс у 000) динара.  
 

 У кпнсплидпванпм Извещтају п изврщеоу бучета у перипду пд 1. јануара дп 31. децембра 2019. 
гпдине (Пбразац 5), утврђена је укупна разлика у изнпсу пд 147.468 (изнпс у 000) динара, између укупних 
прихпда и примаоа у изнпсу пд 972.622 (изнпс у 000) динара и укупних расхпда и издатака у изнпсу пд 
1.120.090 (изнпс у 000) динара пп нивпима финансираоа из: Републике, Аутпнпмне Ппкрајине, града - 
ппщтине, дпнација и псталих извпра.  
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Oдлука п  изменама и дппунама Пдлуке п бучету ппщтине Мајданпек за 2021. гпдину 

("Службени лист ппщтине Мајданпек", брпј 9/2021) 

 

2346 
На пснпву шлана 43. и 47. Закпна п бучетскпм систему („Службени гласник Републике Србије“, брпј 

54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 62/13,63/13,108/13,142/14 и 68/15 – др. закпн, 103/15, 99/2016, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, брпј 129/07 и 83/14 – др. закпн,101/16-др.закпн и 47/18) и шлана 39. Статута ппщтине Мајданпек 
(''Службени лист ппщтине Мајданпек'', брпј 7/08 и 42/18), Скупщтина ппщтине Мајданпек је на седници 
пдржанпј дана 18. марта 2021. гпдине, дпнела 

 

П Д Л У К У 
п  изменама и дппунама пдлуке п бучету 

 ппщтине Mајданпек за 2021. гпдину 
 

I ППЩТИ ДЕП 
 

Шлан 1. 
 У Пдлуци п бучету ппщтине Мајданпек за 2021.гпдину ("Службени лист  ппщтине Мајданпек", брпј 
36/20), шлан 1.меоа се и гласи:  
" Прихпди и примаоа, расхпди и издаци бучета ппщтине Мајданпек за 2021. гпдину (у даљем тексту 
бучет), састпје се пд: 
 

А. РАШУН ПРИХПДА И ПРИМАОА 
Екпнпмска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни прихпди и примаоа пстварени пп пснпву 
прпдаје нефинансијске импвине 

7 + 8 1.095.127.906 

2. 
Укупни расхпди и издаци за набавку нефинансијске 
импвине 

4 + 5 1.120.067.793 

3. Бучетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 24.939.887 

4. 
Издаци за набавку финансијске импвине (псим за 
набавку дпмаћих хартија пд вреднпсти 6211) 

62 0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 24.939.887 

Б.  РАШУН ФИНАНСИРАОА 

1. Примаоа пд задуживаоа 91 0 

2. 
Примаоа пд прпдаје финансијске импвине (кпнта 
9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 

92 0 

3. Неутрпщена средства из претхпдних гпдина 3 25.482.287 

4. 
Издаци за набавку финансијске импвине (за набавку 
дпмаћих хартија пд вреднпсти 6211) 

6211 0 

5. Издаци за птплату главнице дуга 61 542.400 

B. Нетп финансираое (91+92+3) - (61+6211) 24.939.887 
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Шлан 2. 
 Члан 2.меоа се и гласи: 
  "Пптребна средства за финансираое бучетскпг дефицита из шлана 1. пве Пдлуке у изнпсу пд  24.939.887 динара, 
кап и средства за птплату главнице дуга пп кредиту у изнпсу   пд  542.400 динара пбезбедиће се из нерасппређенпг 
вищка прихпда из ранијих гпдина у изнпсу пд  25.482.287 динара.   

 
Шлан 3. 

 Члан 4.меоа се и гласи: 
 "Расхпди и издаци из шлана 1. пве пдлуке кпристе се за следеће прпграме: 
 

Назив прпграма              Изнпс у динарима 

ПРПГРАМ 1: Станпваое, урбанизам и прпстпрнп планираое 99.500.000 

ПРПГРАМ 2: Кпмуналне делатнпсти 272.200.000 

ПРПГРАМ 3: Лпкални екпнпмски развпј 23.490.000 

ПРПГРАМ 4: Развпј туризма 20.540.300 

ПРПГРАМ 5: Ппљппривреда и рурални развпј 44.000.000 

ПРПГРАМ 6: Защтита живптне средине 3.300.000 

ПРПГРАМ 7: Прганизација сапбраћаја и сапбраћајна 
инфраструктура 

14.800.000 

ПРПГРАМ 8: Предщкплскп васпитаое и пбразпваое 74.810.000 

ПРПГРАМ 9 : Пснпвнп  пбразпваое и васпитаое 76.500.000 

ПРПГРАМ 10: Средое пбразпваое и васпитаое 27.752.000 

ПРПГРАМ 11: Спцијална и дешија защтита 81.900.000 

ПРПГРАМ 12: Здравствена защтита 57.320.000 

ПРПГРАМ 13: Развпј културе и инфпрмисаоа 40.625.650 

ПРПГРАМ 14: Развпј сппрта и пмладине 33.000.000 

ПРПГРАМ 15: Ппщте јавне услуге управе 220.278.043 

ПРПГРАМ 16:Пплитишки систем лпкалне сампуправе 30.594.200 

У К У П Н П : 1.120.610.193 
  

 
Шлан 4. 

 Члан 5. меоа се и гласи 
"Укупна примаоа бучета и прихпди из псталих извпра планирају се у следећим изнпсима, и тп:  

Класа/Категприја/ 
Група 

Кпнтп ВРСТЕ ПРИХПДА И ПРИМАОА 

 План за 2021. гпдину  

 Средства из 
бучета  

Структура % 

320000   Пренета средства из претхпдне гпдине            25,482,287       2.27% 

700000   ТЕКУЋИ ПРИХПДИ        1,068,827,906       95.38% 

710000   ППРЕЗИ          397,621,812       35.48% 

711000   ППРЕЗ НА ДПХПДАК, ДПБИТ И КАПИТАЛНЕ ДПБИТКЕ          321,121,000       28.66% 

  711111 Ппрез на зараде            293,000,000       26.15% 

  711121 
Ппрез на прихпде пд сампсталних делатнпсти кпји се 
плаћа према стварнп пстваренпм прихпду, пп рещеоу 
Ппреске управе 

                 100,000       0.01% 

  711122 
Ппрез на прихпде пд сампсталних делатнпсти кпји се 
плаћа према паущалнп утврђенпм прихпду, пп рещеоу 
Ппреске управе 

             10,000,000       0.89% 

  711123 
Ппрез на прихпде пд сампсталних делатнпсти кпји се 
плаћа према стварнп пстваренпм прихпду 
самппппрезиваоем 

               5,000,000       0.45% 

  711145 Ппрез на даваое у закуп ппкретних ствари                      1,000       0.00% 

  711191 Ппрез на друге прихпде              13,000,000       1.16% 

  711193 Ппрез на прихпде сппртиста и сппртских струшоака                    20,000       0.00% 
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712000   ППРЕЗ НА ФПНД ЗАРАДА                   10,000       0.00% 

  712112 Ппрез на фпнд зарада                    10,000       0.00% 

713000   ППРЕЗ НА ИМПВИНУ            52,160,812       4.65% 

  713121 
Ппрез на импвину (псим на земљищте, акције и уделе) 
пд физишких лица 

             20,000,000       1.78% 

  713122 
Ппрез на импвину (псим на земљищте, акције и уделе) 
пд правних лица 

             25,720,812       2.30% 

  713311 Ппрез на наслеђе и ппклпн пп рещеоу Ппреске управе                1,400,000       0.12% 

  713421 
Ппрез на пренпс апсплутних права на неппкретнпсти, пп 
рещеоу Ппреске управе 

               4,000,000       0.36% 

  713423 
Ппрез на пренпс апсплутних права на мптпрним 
впзилима, плпвилима , пп рещеоу Ппреске управе         

               1,000,000       0.09% 

  713426 
Ппрез на пренпс апсплутних права кпд прпдаје стешајнпг 
дужника кап правнпг лица 

                   40,000       0.00% 

714000   ППРЕЗ НА ДПБРА И УСЛУГЕ            11,930,000       1.06% 

  714513 
Кпмунална такса за држаое мптпрних друмских и 
прикљушних впзила, псим ппљппривредних впзила и 
мащина 

               8,000,000       0.71% 

  714552 Бправищна такса                  600,000       0.05% 

  714553 
Бправищна такса, пп рещеоу надлежнпг пргана 
јединице лпкалне сампуправе 

                 130,000       0.01% 

  714562 
Ппсебна накнада за защтиту и унапређеое живптне 
средине 

               2,700,000       0.24% 

  714573 Кпмунална такса за кприщћеое витрина ради излагаоа                  500,000       0.04% 

716000   ДРУГИ ППРЕЗИ            12,400,000       1.11% 

  716111 
Кпмунална такса за истицаое фирме на ппслпвнпм 
прпстпру 

             12,400,000       1.11% 

730000   ДПНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ          291,797,094       26.04% 

732000   ДПНАЦИЈЕ И ППМПЋИ ПД МЕЂ. ПРГАНИЗАЦИЈА            45,608,814       4.07% 

  732151 
Дпнације пд међунарпдних прганизација у кприст нивпа 
ппщтина 

             45,608,814       4.07% 

733000   ТРАНСФЕРИ ПД ДРУГИХ НИВПА ВЛАСТИ          246,188,280       21.97% 

  
733151 

Текући ненаменски трансфери пд других нивпа власти у 
кприст нивпа ппщтине 

           219,188,280       19.56% 

  
733152 

Други текући трансфери пд Републике у кприст нивпа 
ппщтина 

             20,000,000       1.78% 

  
733154 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, пд 
Републике 

               7,000,000       0.62% 

740000   ДРУГИ ПРИХПДИ          378,989,000       33.82% 

741000   ПРИХПДИ ПД ИМПВИНЕ          364,874,000       32.56% 

  741151 
Прихпди бучета ппщтине пд камата на средства 
кпнсплидпванпг рашуна трезпра укљушена у деппзит 
банака 

                   50,000       0.00% 

  741511 Накнада за кприщћеое минералних сирпвина            360,224,000       32.15% 

  741538 Дппринпс за уређеое грађевинскпг земљищта                  600,000       0.05% 

  741596 Накнада за кприщћеое дрвета                4,000,000       0.36% 

742000   ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ ДПБАРА И УСЛУГА            11,129,000       0.99% 

  742153 
Прихпди пд закупнине за грађевинскп земљищте у 
кприст нивпа ппщтине 

               1,700,000       0.15% 

  742155 
Прихпди пд даваоа у закуп, пднпснп на кприщћеое 
неппкретнпсти у државнпј свпјини кпје кпристи ппщтина 
и индиректни кприсници оенпг бучета 

               1,000,000       0.09% 

  742156 
Прихпди пстварени пп пснпву бправка деце у 
предщкплскпј устанпви 

               6,710,000       0.60% 

  742251 Ппщтинске административне таксе                  456,000       0.04% 

  742255 Такса за пзакпоеое пбјеката у кприст нивпа ппщтина                  627,000       0.06% 

  742351 
Прихпди кпје свпјпм делатнпщћу пстваре пргани и 
прганизације ппщтине 

                 636,000       0.06% 

  742372 
Прихпди индиректних кприсника бучета ппщтине- 
сппствени  

  0.00% 
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743000   НПВШАНЕ КАЗНЕ И ПДУЗЕТА ИМПВИНСКА КПРИСТ              2,840,000       0.25% 

  743324 
Прихпди пд нпвшаних казни за прекрщаје, предвиђене 
прпписима п безбеднпсти сапбраћаја на путевима 

               2,800,000       0.25% 

  743351 
Прихпди пд нпвшаних казни за прекрщаје прпписане 
актпм СП, кап и пдузета импвинска кприст у тпм 
ппступку 

                   40,000       0.00% 

745000   МЕЩПВИТИ И НЕПДРЕЂЕНИ ПРИХПДИ                 146,000       0.01% 

  745151 Мещпвити и непдређени  прихпди у кприст ппщтине                  146,000       0.01% 

770000   
МЕМПРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХПДА 

                420,000       0.04% 

  771111 Мемпрандумске ставке за рефундацију расхпда                  420,000       0.04% 

811000   ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ НЕППКРЕТНПСТИ            26,300,000       2.35% 

  811151 
Примаоа пд прпдаје неппкретнпсти у кприст нивпа 
ппщтина 

             25,000,000       2.23% 

  811153 Примаоа пд птплате станпва у кприст нивпа ппщтина                1,300,000       0.12% 

910000   ПРИМАОА ПД ДПМАЋИХ ЗАДУЖИВАОА                            -       0.00% 

  911451 
Примаоа пд задуживаоа пд ппслпвних банака у 
земљи 

                           -       0.00% 

  
3+7+8+9 

УКУПНП ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХПДИ И 
ПРИМАОА 

      1,120,610,193       100.00% 

 
Шлан 5. 

 Члан 6. меоа се и гласи: 
" Издаци бучета пп пснпвним наменама, утврђени су у следећим изнпсима, и тп: 

       ППЩТИ ДЕП  -    ИЗДАЦИ ПП ПСНПВНИМ НАМЕНАМА 

            

Екпн. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХПДА И ИЗДАТАКА 
Средства 
из бучета 

Структура         
% 

Средства из 
псталих 
извпра 

Укупна 
јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХПДИ 
922,399,307       87.0% 

         
26,587,469       948,986,776       

410 РАСХПДИ ЗА ЗАППСЛЕНЕ 155,103,400       14.6% 
           

3,156,500       158,259,900       

411 Плате и дпдаци заппслених 124,046,000       11.7%  2,180,500       126,226,500       

412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 20,385,200       1.9% 521,000       20,906,200       

413 Накнаде у натури 10,000       0.0%   35,000       45,000       

414 Спцијална даваоа заппсленима 7,354,000       0.7% 420,000       7,774,000       

415 Накнаде за заппслене 118,200       0.0% -       118,200       

416 Награде,бпнуси и пстали ппсебни расхпди 3,190,000       0.3% -       3,190,000       

417 Ппсланишки дпдатак;                   -       0.0%                        -       -       

420 КПРИЩЋЕОЕ УСЛУГА И РПБА 255,940,907       24.1% 
         

20,225,969       276,166,876       

421 Стални трпщкпви 46,630,363       4.4% 2,654,868       49,285,231       

422 Трпщкпви путпваоа 597,177       0.1% 909,091       1,506,268       

423 Услуге пп угпвпру 49,094,096       4.6% 9,894,809       58,988,905       

424 Специјализпване услуге 110,966,271       10.5% 4,168,701       115,134,972       

425 Текуће ппправке и пдржаваое  28,743,000       2.7% 1,058,000       29,801,000       

426 Материјал 19,910,000       1.9% 1,540,500       21,450,500       

440 ПТПЛАТА КАМАТА 25,000       0.0% -       25,000       

441 Птплата дпмаћих камата; 25,000       0.0% -       25,000       

444 Казне за кащоеое -       0.0% -       -       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 205,500,000       19.4% -       205,500,000       

451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
прганизацијама                                                                 205,500,000       19.4% -       205,500,000       
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460 ДПНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 132,950,000       12.5% 3,000,000       135,950,000       

463 Трансфери псталим нивпима власти 69,950,000       6.6% 3,000,000       72,950,000       

464 Трансфери прганизацијама спцијалнпг псигураоа 50,000,000       4.7% -       50,000,000       

465 Пстале дпнације, дптације и трансфери  13,000,000       1.2% -       13,000,000       

470 СПЦИЈАЛНА ППМПЋ 90,210,000       8.5% -       90,210,000       

472 Накнаде за спцијалну защтиту из бучета 90,210,000       8.5% -       90,210,000       

480 ПСТАЛИ РАСХПДИ 72,370,000       6.8% 205,000       72,575,000       

481 Дптације невладиним прганизацијама; 68,470,000       6.5% -       68,470,000       

482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали; 650,000       0.1% 125,000       775,000       

483 Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва; 3,100,000       0.3% 80,000       3,180,000       

484 

Накнада щтете за ппвреде или щтету насталу услед 
елементарних неппгпда или других прирпдних 
узрпка; 100,000       0.0% -       100,000       

485 Пстале накнаде щтете 50,000       0.0% -       50,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЧЕТА 10,300,000       1.0% -       10,300,000       

49911 Стална резерва 300,000       0.0% -       300,000       

49912 Текућа резерва 10,000,000       0.9% -       10,000,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 137,240,172       12.9% 33,840,845       171,081,017       

510 ПСНПВНА СРЕДСТВА 137,240,172       12.9% 33,440,845       170,681,017       

511 Зграде и грађевински пбјекти; 116,502,000       11.0% 50,000       116,552,000       

512 Мащине и ппрема; 19,858,172       1.9% 33,290,845       53,149,017       

513 Пстала ппрема -       0.0% -       -       

515 Нематеријална импвина 880,000       0.1% 100,000       980,000       

520 ЗАЛИХЕ 0 0.0% 400,000       400,000       

523 Залихе -       0.0% 400,000       400,000       

541 ЗЕМЉИЩТЕ -       0.0% -       -       

541 Земљищте -       0.0% -       -       

610 ПТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  542,400       0.1% -       542,400       

611 Птплата главнице дпмаћим кредитприма 542,400       0.1% -       542,400       

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХПДИ  1,060,181,879       100.0% 60,428,314       1,120,610,193       
 

 
Члан 6. 

Члан 7. мења се и гласи 
Издаци буџета, по основним функцијама, утврђени су у следећим износима, и то 
 

ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална класификација  
Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

                   

78,900,000       7.4% 

                  

3,000,000       

               

81,900,000       

010 
Болест и инвалидност 

                             

50,000       0.0%   

                         

50,000       

020 
Старост 

                      

10,000,000       0.9%   

                  

10,000,000       

040 Породица и деца 
                      

25,200,000       2.4% 

                                   

-       

                  

25,200,000       

060 Становање 
                           

500,000       0.0%   

                       

500,000       

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту 

                      

33,150,000       3.1% 

                                   

-       

                  

33,150,000       

090 
Социјална заштита некласификована на 

другом месту 

                      

10,000,000       0.9% 

                     

3,000,000       

                  

13,000,000       
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100 ППЩТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ                  293,546,850       27.7%                   5,015,500                    298,562,350       

111 Изврщни и закпнпдавни пргани 
                      

30,594,200       2.9%                                    -                         30,594,200       

130 Ппщте услуге 
                    

117,035,250       11.0% 
                        

420,000                       117,455,250       

160 
Ппщте јавне услуге некласификпване на 
другпм месту 

                    
145,350,000       13.7% 

                     
4,595,500                       149,945,500       

170 Трансакција јавнпг дуга 
                           

567,400       0.1%                                    -                              567,400       

200 ПДБРАНА                    13,201,079       1.2%                 45,608,814                      58,809,893       

220 Цивилна пдбрана 
                      

13,201,079       1.2% 
                   

45,608,814                         58,809,893       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНПСТ                                       -       0.0%                                    -                                          -       

330 Судпви                                       -       0.0%                                    -                                          -       

400 ЕКПНПМСКИ ППСЛПВИ                  235,125,300       22.2%                   4,705,000                    239,830,300       

411 Ппщти екпнпмски и кпмерцијални ппслпви 
                      

10,490,000       1.0%                                    -                         10,490,000       

421 Ппљппривреда 
                      

44,000,000       4.2%                                    -                         44,000,000       

430 Гпривп и енергија 
                    

150,000,000       14.1%                                    -                       150,000,000       

451 Друмски сапбраћај 
                      

14,800,000       1.4%                     14,800,000       

473 Туризам 
                      

15,835,300       1.5% 
                     

4,705,000                         20,540,300       

500 ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ                      9,500,000       0.9%                                    -                         9,500,000       

510 Управљаое птпадпм                                       -       0.0%                                    -                                          -       

520 Управљаое птпадним впдама 
                           

800,000       0.1%                          800,000       

540 
Защтита биљнпг и живптиоскпг света и 
крајплика 

                        
6,200,000       0.6%                                    -                           6,200,000       

560 
Защтита живптне средине некласификпвана 
на другпм месту 

                        
2,500,000       0.2%                                    -                           2,500,000       

600 ППСЛПВИ СТАНПВАОА И ЗАЈЕДНИЦЕ                  122,500,000       11.6%                                    -                    122,500,000       

610 Стамбени развпј 
                        

2,500,000       0.2%                                    -                           2,500,000       

620 Развпј заједнице 
                        

4,000,000       0.4%                                    -                           4,000,000       

630 Впдпснабдеваое 
                      

13,000,000       1.2%                                    -                         13,000,000       

640 Улишна расвета 
                      

21,000,000       2.0%                                    -                         21,000,000       

660 
Ппслпви станпваоа и заједнице 
некласификпвани на другпм месту 

                      
82,000,000       7.7%                                    -                         82,000,000       

700 ЗДРАВСТВП                    57,320,000       5.4%                                    -                      57,320,000       

721 Ппщте медицинске услуге 
                           

320,000       0.0%                          320,000       

740 Услуге јавнпг здравства 
                      

57,000,000       5.4%                     57,000,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СППРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ                    71,361,650       6.7%                   1,764,000                      73,125,650       

810 Услуге рекреације и сппрта 
                      

32,500,000       3.1%                                    -                         32,500,000       

820 Услуге културе 
                      

33,861,650       3.2% 
                     

1,764,000                         35,625,650       

830 Услуге емитпваоа и щтампаоа 
                        

5,000,000       0.5%                                    -                           5,000,000       

900 ПБРАЗПВАОЕ                  178,727,000       16.9%                       335,000                    179,062,000       

911 Предщкплскп пбразпваое 
                      

74,475,000       7.0% 
                        

335,000                         74,810,000       

912 Пснпвнп пбразпваое 
                      

76,500,000       7.2%                                    -                         76,500,000       

920 Средое пбразпваое 
                      

27,752,000       2.6%                                    -                         27,752,000       

  УКУПНП              1,060,181,879       100.0%                 60,428,314                 1,120,610,193       
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II ППСЕБАН ДЕП 

 
Шлан 7. 

 Члан 9.меоа се и гласи: 
 " Укупни расхпди и издаци, укљушујући расхпде за птплату главнице дуга, финансирани из свих извпра финансираоа 
расппређују се пп кприсницима и врстама издатака, и тп: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.01     СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ       

    2101       ПРПГРАМ 16: ППЛИТИШКИ 
СИСТЕМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

      

    2101-
0001 

      ПА: Функципнисаое Скупщтине       

      111     Извршни и закпнпдавни пргани       

        1 411 Плате, дпдаци и накнаде 
заппслених  

1,364,000   1,364,000 

        2 412 Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

227,150   227,150 

        3 414 Спцијална даваоа заппсленима 53,600   53,600 

        4 416 Награде заппсленима и пстали 
ппсебни расхпди 

1,200,000   1,200,000 

        5 422 Трпщкпви путпваоа 20,000   20,000 

        6 423 Услуге пп угпвпру 5,210,000   5,210,000 

        7 424 Специјализпване услуге 10,000   10,000 

        8 426 Материјал 500,000   500,000 

        9 481 Дптације невладиним 
прганизацијама - (финансираое 
редпвнпг рада пплитишких 
субјеката) 

400,000   400,000 

            Извпри финансираоа за 
прпграмску активнпст 2101-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 8,984,750   8,984,750 

            Свега за прпграмску активнпст 
2101-0001: 

8,984,750   8,984,750 

    2101-
П1 

      Прпјекат:Прпслава Дана ппщтине       

      111     Извршни и закпнпдавни пргани       

        10 416 Септембарске награде 450,000   450,000 

        11 423 Услуге пп угпвпру 600,000   600,000 

        12 424 Специјализпване услуге 100,000   100,000 

        13 426 Материјал 100,000   100,000 

            Извпри финансираоа за прпјекат 
2101-П1: 

      

          01 Прихпди из бучета 1,250,000   1,250,000 

            Свега за прпјекат 2101-П1: 1,250,000   1,250,000 

    2101-
П2 

      Прпјекат: Манифестације       

      111     Извршни и закпнпдавни пргани       
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        14 424 
Специјализпване услуге (за 
манифестације пп Пдлуци) 

2,500,000   2,500,000 

            
Извпри финансираоа за 
прпјекат 2101-П2: 

      

          01 Прихпди из бучета 2,500,000   2,500,000 

            Свега за прпјекат 2101-П2: 2,500,000   2,500,000 

            
Извпри финансираоа за 
функцију 111: 

      

          01 Прихпди из бучета 12,734,750   12,734,750 

            Функција 111: 12,734,750   12,734,750 

            
Извпри финансираоа за Главу 
1.01: 

      

          01 Прихпди из бучета 12,734,750   12,734,750 

            Свега за Главу 1.01: 12,734,750   12,734,750 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕП 1: 12,734,750   12,734,750 

2 2.01         ППЩТИНСКП ВЕЋЕ       

    2101       
ПРПГРАМ 16: ППЛИТИШКИ 
СИСТЕМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

      

    
2101-
0002 

      
ПА: Функципнисаое изврщних 
пргана 

      

      111     Извршни и закпнпдавни пргани       

        15 411 
Плате, дпдаци и накнаде 
заппслених  

2,205,100   2,205,100 

        16 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

367,150   367,150 

        17 414 Спцијална даваоа заппсленима 213,600   213,600 

        18 422 Трпщкпви путпваоа 10,000   10,000 

        19 423 Услуге пп угпвпру 400,000   400,000 

        20 426 Материјал 10,000   10,000 

        21 472 
Пстале накнаде из бучета (пп 
рещеоима ПВ) 

340,000   340,000 

        22 484 

Накнада щтете за ппвреде или 
щтете настале услед 
елементарних неппгпда 

100,000   100,000 

        23 485 

Накнада щтете за ппвреде или 
щтете настале нанету пд стране 
државних пргана 

50,000   50,000 

            
Извпри финансираоа за 
функцију 111: 

      

          01 Прихпди из бучета 3,695,850   3,695,850 

            Функција 111: 3,695,850   3,695,850 

            

Извпри финансираоа за 
прпграмску активнпст 2101-
0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 3,695,850   3,695,850 

            
Свега за прпграмску активнпст 
2101-0002: 

3,695,850   3,695,850 

            
Извпри финансираоа за Главу 
2.01: 
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          01 Прихпди из бучета 3,695,850   3,695,850 

            Свега за Главу 2.01: 3,695,850   3,695,850 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕП 2: 3,695,850   3,695,850 

3 3.01         ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ       

    2101       
ПРПГРАМ 16: ППЛИТИШКИ СИСТЕМ 
ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

      

    
2101-
0002 

      ПА: Функципнисаое изврщних пргана       

      111     Извршни и закпнпдавни пргани       

        24 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених  2,903,300   2,903,300 

        25 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

483,500   483,500 

        26 414 Спцијална даваоа заппсленима 106,800   106,800 

        27 421 Стални трпщкпви 100,000   100,000 

        28 422 Трпщкпви путпваоа 20,000   20,000 

        29 423 Услуге пп угпвпру 5,000,000   5,000,000 

        30 424 Специјализпване услуге 50,000   50,000 

        31 426 Материјал 2,500,000   2,500,000 

        32 472 
Накнаде из бучета за пбразпваое 
(стипендије) 

3,000,000   3,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 111:       

          01 Прихпди из бучета 14,163,600   14,163,600 

            Функција 111: 14,163,600   14,163,600 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 2101-0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 14,163,600   14,163,600 

            Свега за прпграмску активнпст 2101-0002: 14,163,600   14,163,600 

            Извпри финансираоа за Главу 3.01:       

          01 Прихпди из бучета 14,163,600   14,163,600 

            Свега за Главу 3.01: 14,163,600   14,163,600 

            Извпри финансираоа за Раздеп 3:       

          01 Прихпди из бучета 14,163,600   14,163,600 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕП  3: 14,163,600   14,163,600 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 16: 30,594,200   30,594,200 

4 4.01         ППЩТИНСКА УПРАВА       

    0602       
ПРПГРАМ 15 - ППЩТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
УПРАВЕ 

      

    
0602-
0001 

      
ПА: Функципнисаое лпкалне сампуправе 
и градских ппщтина 

      

      130     Опште услуге       

        33 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених  46,013,900   46,013,900 

        34 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

7,661,350   7,661,350 

        35 413 Накнаде у натури 10,000   10,000 

        36 414 Накнаде за заппслене 4,000,000 420,000 4,420,000 

        37 415 Накнаде трпщкпва за заппслене 50,000   50,000 

        38 416 
Награде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

600,000   600,000 

        39 421 Стални трпщкпви 12,500,000   12,500,000 

        40 422 Трпщкпви путпваоа 50,000   50,000 

        41 423 Услуге пп угпвпру 7,000,000   7,000,000 
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        42 424 Специјализпване услуге 3,000,000   3,000,000 

        43 425 Текуће ппправке и пдржаваое 3,500,000   3,500,000 

        44 426 Материјал 5,500,000   5,500,000 

        45 481 
Дптације псталим непрпфитним 
институцијама 

19,000,000   19,000,000 

        46 482 
Ппрези, пбавезне таксе, казне и 
пенали 

450,000   450,000 

        47 483 
Нпвшане казне и пенали пп рещеоу 
судпва 

3,000,000   3,000,000 

        48 511 Зграде и грађевински пбјекти 2,000,000   2,000,000 

        49 512 Мащине и ппрема 2,000,000   2,000,000 

        50 515 Нематеријална импвина 200,000   200,000 

            
Свега за прпграмску активнпст 0602-
0001: 

116,535,250 420,000 116,955,250 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 0602-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 116,535,250   116,535,250 

          06 Прихпди из дпнација   0 0 

          03 Прихпди из других извпра   420,000 420,000 

            
Извпри финансираоа за функцију 
130: 

      

          01 Прихпди из бучета 116,535,250   116,535,250 

          06 Прихпди из дпнација   0 0 

          03 Прихпди из других извпра   420,000 420,000 

            Функција 130: 116,535,250 420,000 116,955,250 

    0602               

    
0602-
0003 

      ПА: Сервисираое јавнпг дуга       

      170     Трансакције јавнпг дуга       

        51 441 
Птплата камата дпмаћим ппслпвним 
банкама 

25,000   25,000 

        52 611 
Птплата главнице дпмаћим 
кредитприма 

542,400   542,400 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 0602-0003: 

      

          01 Прихпди из бучета 567,400   567,400 

          13 
Нерасппређени вищак прихпда из 
ранијих гпдина 

0   0 

            
Свега за прпграмску активнпст 0602-
0003: 

567,400   567,400 

            
Извпри финансираоа за функцију 
170: 

      

          01 Прихпди из бучета 567,400     

          13 
Нерасппређени вищак прихпда из 
ранијих гпдина 

0   0 

            Функција 170: 567,400   567,400 

    0602       ПА: Текућа бучетска резерва       

    
0602-
0009 

160   
  

Опште јавне услуге некласификпване 
на другпм месту   

    

        53 499 Текућа  бучетска резерва 10,000,000   10,000,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 0602-0009: 

      

          01 Прихпди из бучета 10,000,000   10,000,000 

            
Свега за прпграмску активнпст 0602-
0009: 

10,000,000   10,000,000 

            Функција 160: 10,000,000   10,000,000 

    0602       ПА: Стална бучетска резерва       
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0602-
0010 

160   
  

Опште јавне услуге некласификпване на 
другпм месту   

  
  

        54 499 Стална бучетска резерва 300,000   300,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 0602-0010: 

      

          01 Прихпди из бучета 300,000   300,000 

            Свега за прпграмску активнпст 0602-0010: 300,000   300,000 

            Извпри финансираоа за функцију 160:       

          01 Прихпди из бучета 300,000   300,000 

            Функција 160: 300,000   300,000 

    0602       
ПА: Управљаое у ванредним 
ситуацијама 

      

    
0602-
0014 

220     Цивилна пдбрана       

        55 423 Услуге пп угпвпру 600,000   600,000 

        56 426 Материјал 1,000,000   1,000,000 

        57 472 Накнаде за спцијалну защтиту из бучета 1,500,000   1,500,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 0602-0014: 

      

          01 Прихпди из бучета 3,100,000   3,100,000 

            Свега за прпграмску активнпст 0602-0014: 3,100,000   3,100,000 

    
0602-
П1 

      

Прпјекат:“Prevention and joint capacity 
buildings for early warning and reaction of 
fires”  

      

        58 421 Стални трпщкпви 72,889 206,519 279,408 

        59 422 Трпщкпви путпваоа 8,792 24,911 33,703 

        60 423 Услуге пп угпвпру 1,002,496 2,840,406 3,842,902 

        61 512 Мащине и ппрема 4,333,905 16,000,000 20,333,905 

            Извпри финансираоа за Прпјекат 1:       

          01 Прихпди из бучета 5,418,082   5,418,082 

          06 Прихпди пд дпнација   19,071,836 19,071,836 

    
0602-
П2 

      
Прпјекат "   Common solutions for effective 
risk management   " 

      

        62 421 Стални трпщкпви 187,474 1,062,349 1,249,823 

        63 422 Трпщкпви путпваоа 78,385 444,180 522,565 

        64 423 Услуге пп угпвпру 846,600 4,797,403 5,644,003 

        65 424 Специјализпване услуге 586,271 3,322,201 3,908,472 

        66 512 Мащине и ппрема 2,984,267 16,910,845 19,895,112 

            Извпри финансираоа за Прпјекат 2:       

          01 Прихпди из бучета 4,682,997   4,682,997 

          06 Прихпди пд дпнација   26,536,978 26,536,978 

            Извпри финансираоа за функцију 220:       

          01 Прихпди из бучета 13,201,079   13,201,079 

          06 Припди пд дпнација   45,608,814 45,608,814 

            Функција 220: 13,201,079 45,608,814 58,809,893 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 15: 140,603,729 46,028,814 186,632,543 

    
1101 

      
ПРПГРАМ 1: СТАНПВАОЕ, УРБАНИЗАМ И 
ПРПСТПРНП ПЛАНИРАОЕ 

      

    
1101-
0001   

    
  

ПА: Прпстпрнп и урбанистишкп 
планираое  
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160     

Опште јавне услуге некласификпване 
на другпм месту; 

      

        67 423 Услуге пп угпвпру 1,000,000   1,000,000 

        68 424 Специјализпване услуге 2,000,000   2,000,000 

        69 511 Зграде и грађевински пбјекти 90,000,000   90,000,000 

        70 541 Земљищте 0   0 

            
Извпри финансираоа за функцију 
160: 

      

          01 Прихпди из бучета 93,000,000   93,000,000 

          13 
Нерасппређени вищак прихпда из 
ранијих гпдина 

      

            Функција 160: 93,000,000   93,000,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1101-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 93,000,000   93,000,000 

          13 
Нерасппређени вищак прихпда из 
ранијих гпдина 

      

            
Свега за прпграмску активнпст 1101-
0001: 

93,000,000   93,000,000 

    1101               

    
1101-
0003   

      
ПА: Управљаое грађевинским 
земљищтем 

      

      620     Развпј заједнице       

    
1101-
П1 

      
Прпјекат: Уклаоаое бесправнп 
ппдигнутих пбјеката 

      

        71 423 Услуге пп угпвпру 4,000,000   4,000,000 

            
Извпри финансираоа за функцију 
620: 

      

          01 Прихпди из бучета 4,000,000   4,000,000 

            Функција 620: 4,000,000   4,000,000 

            Извпри финансираоа за 1101-П1:       

          01 Прихпди из бучета 4,000,000   4,000,000 

            Свега за Прпјекат 1101-П1: 4,000,000   4,000,000 

    1101               

    
1101-
0005   

      
ПА: Пствариваое јавнпг интереса у 
пдржаваоу зграда 

      

      610     Стамбени развпј       

        72 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима  

2,500,000   2,500,000 

            
Извпри финансираоа за функцију 
610: 

      

          01 Прихпди из бучета 2,500,000   2,500,000 

            Функција 610: 2,500,000   2,500,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1101-0005: 

      

          01 Прихпди из бучета 2,500,000   2,500,000 

            
Свега за прпграмску активнпст 1101-
0005: 

2,500,000   2,500,000 

            Извпри финансираоа за Прпграм 1:       

          01 Прихпди из бучета 99,500,000   99,500,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 1: 99,500,000   99,500,000 

    1102       ПРПГРАМ 2:КПМУНАЛНА ДЕЛАТНПСТ       
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1102-
0001   

    
  

ПА: Управљаое/пдржаваое 
јавним псветљеоем 

      

      640     Улична расвета       

        73 421 Стални трпщкпви 20,000,000   20,000,000 

        74 425 Текуће ппправке и пдржаваое 1,000,000   1,000,000 

            
Извпри финансираоа за функцију 
640: 

      

          01 Прихпди из бучета 21,000,000   21,000,000 

            Функција 640: 21,000,000   21,000,000 

            
Извпри финансираоа за 
прпграмску активнпст 1102-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 21,000,000   21,000,000 

            
Свега за прпграмску активнпст 
1102-0001 : 

21,000,000   21,000,000 

    
1102 

      
ПА:Пдржаваое јавних зелених 
ппврщина 

      

    1102-
0002  

660     
Ппслпви заједнице и станпваоа 
некласификпвани на другпм месту 

      

        75 424 Специјализпване услуге 82,000,000   82,000,000 

    
  

      
Извпри финансираоа за функцију 
660: 

      

          01 Прихпди из бучета 82,000,000   82,000,000 

            Функција 660: 82,000,000   82,000,000 

    

  

      
Извпри финансираоа за 
прпграмску активнпст 1102-0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 82,000,000   82,000,000 

    
  

      
Свега за прпграмску активнпст 
1102-0002: 

82,000,000   82,000,000 

    1102       ПА: Зппхигијена       

    1102-
0004  

540     
Заштита биљнпг и живптиоскпг 
света и крајплика 

      

    
  

  76 424 
Специјализпване услуге-
прихватилищте 

6,200,000   6,200,000 

    
  

      
Извпри финансираоа за функцију 
540: 

      

          01 Прихпди из бучета 6,200,000   6,200,000 

            Функција 540: 6,200,000   6,200,000 

    
  

      
Извпри финансираоа за 
прпграмску активнпст 1102-0004: 

      

          01 Прихпди из бучета 6,200,000   6,200,000 

    
  

      
Свега за прпграмску активнпст 
1102-0004: 

6,200,000   6,200,000 

    
1102 

      
ПА: Прпизвпдоа и дистрибуција 
тпплптне енергије 

      

    
1102-
0007 

430     Даљинскп грејаое       

        77 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима                                                          

150,000,000   150,000,000 

            
Извпри финансираоа за функцију 
430: 

      

          01 Прихпди из бучета 150,000,000   150,000,000 

          13 
Нерасппређени вищак прихпда из 
ранијих гпдина 
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            Функција 430: 150,000,000   150,000,000 

      
  

    
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1102-0007: 

      

          01 Прихпди из бучета 150,000,000   150,000,000 

      
  

  13 
Нерасппређени вищак прихпда из 
ранијих гпдина 

      

      
  

    
Свега за прпграмску активнпст 1102-
0007: 

150,000,000   150,000,000 

    1102     
  

ПА: Управљаое и снабдеваое впдпм 
за пиће 

      

    
1102-
0008   

630     Впдпснабдеваое       

        78 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима   

13,000,000   13,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 630:       

          01 Прихпди из бучета 13,000,000   13,000,000 

            Функција 630: 13,000,000   13,000,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 1102-0008: 

      

          01 Прихпди из бучета 13,000,000   13,000,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 1102-
0008 

13,000,000   13,000,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 2: 272,200,000   272,200,000 

    1501 
  

    
ПРПГРАМ 3: ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ 
РАЗВПЈ 

      

    
1501-
0001 

  

    

ПА: Унапређеое привреднпг и 
инвестиципнпг амбијента (Фпндација 
за лпкални екпнпмски развпј) 

      

      411     
Општи екпнпмски и кпмерцијални 
ппслпви 

      

        79 481 
Дптације псталим непрпфитним 
институцијама 

5,690,000   5,690,000 

      
  

    
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1501-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 5,690,000   5,690,000 

      
  

    
Свега за прпграмску активнпст 1501-
0001: 

5,690,000   5,690,000 

            Функција 411: 5,690,000   5,690,000 

    1501               

    
1501-
0002   

    
ПА: Мере активне пплитике 
заппщљаваоа 

      

      
160 

    
Опште јавне услуге некласификпване 
на другпм месту   

    

        80 465 Пстале дптације и трансфери 13,000,000   13,000,000 

      
  

    
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1501-0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 13,000,000   13,000,000 

      
  

    
Свега за прпграмску активнпст 1501-
0002: 

13,000,000   13,000,000 

            Функција 160: 13,000,000   13,000,000 

    1501               

    
1501-
0003 

  

    

ПА: Ппдрщка екпнпмскпм развпју и 
прпмпцији предузетнищтва (Бизнис 
инкубатпр) 
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411 
    

Општи екпнпмски и кпмерцијални 
ппслпви 

      

      
  

81 481 
Дптације псталим непрпфитним 
институцијама 

4,800,000   4,800,000 

      
  

    
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1501-0003: 

      

          01 Прихпди из бучета 4,800,000   4,800,000 

            Свега за прпграмску активнпст 1501-0003: 4,800,000   4,800,000 

            Функција 411: 4,800,000   4,800,000 

            Извпри финансираоа за Прпграм 3:       

          01 Прихпди из бучета 23,490,000   23,490,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 3: 23,490,000   23,490,000 

    
0101   

    
ПРПГРАМ 5 - ППЉППРИВРЕДА И 
РУРАЛНИ РАЗВПЈ       

    
0101-
0002 

      ПА: Мере ппдрщке руралнпм развпју       

      421     Ппљппривреда       

        82 423 Услуге пп угпвпру 2,000,000   2,000,000 

        83 451 Текуће субвенције за ппљппривреду 40,000,000   40,000,000 

        84 481 Дптације невладиним прганизацијама 2,000,000   2,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 421:       

          01 Прихпди из бучета 44,000,000   44,000,000 

          07 Трансфери пд других нивпа власти   0 0 

            Функција 421: 44,000,000 0 44,000,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0101-0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 44,000,000   44,000,000 

          07 Трансфери пд других нивпа власти   0 0 

            Свега за Прпграмску активнпст 0101-0002: 44,000,000 0 44,000,000 

            Извпри финансираоа за Прпграм 5:        

          01 Прихпди из бучета 44,000,000   44,000,000 

          07 Трансфери пд других нивпа власти   0 0 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 5:  44,000,000 0 44,000,000 

    0401       ПРПГРАМ 6: ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ       

    
0401-
0001 

      
ПА: Управљаое защтитпм живптне 
средине 

      

    
  560 

    
Заштита живптне средине 
некласификпвана на другпм месту       

        85 423 Услуге пп угпвпру 1,000,000   1,000,000 

        86 424 Специјализпване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извпри финансираоа за функцију 560:       

          01 Прихпди из бучета 2,500,000   2,500,000 

            Функција 560: 2,500,000   2,500,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0401-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 2,500,000   2,500,000 

            Свега за прпграмску активнпст 0401-0001: 2,500,000   2,500,000 

    0401               

    
0401-
0004 

      Управљаое птпадним впдама       

      520     Управљаое птпадним впдама       

        87 424 Специјализпване услуге 800,000   800,000 
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      Извпри финансираоа за функцију 510:       

          01 Прихпди из бучета 800,000   800,000 

            Функција 520: 800,000   800,000 

    
  

      
Извпри финансираоа за Прпјекат 0401-
П2: 

      

          01 Прихпди из бучета 800,000   800,000 

            Свега за Прпјекат 0401-П2: 800,000   800,000 

            Свега за Прпграм 6: 3,300,000   3,300,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 6 : 3,300,000   3,300,000 

    0701       

ПРПГРАМ 7: ПРГАНИЗАЦИЈА 
САПБРАЋАЈА И САПБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

      

    
0701-
0002 

      
ПА:Пдржаваое сапбраћајне 
инфраструктуре 

      

      451     Друмски сапбраћај       

        88 423 Услуге пп угпвпру  350,000   350,000 

        89 424 Специјализпване услуге 2,000,000   2,000,000 

        90 425 Текуће ппправке и пдржаваое 5,000,000   5,000,000 

        91 426 Материјал  400,000   400,000 

        92 511 Зграде и грађевински пбјекти  5,000,000   5,000,000 

        93 512 Мащине и ппрема 2,050,000   2,050,000 

            Извпри финансираоа за функцију 451:       

          01 Прихпди из бучета 14,800,000   14,800,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 0701-
0002: 

14,800,000   14,800,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0701-0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 14,800,000   14,800,000 

            Функција 451: 14,800,000   14,800,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 7: 14,800,000   14,800,000 

    2002       
ПРПГРАМ 9 - ПСНПВНП ПБРАЗПВАОЕ И 
ВАСПИТАОЕ 

      

    
2002-
0001 

      ПА: Функципнисаое пснпвних щкпла        

      912     Оснпвнп пбразпваое       

        94 423 Пстале ппщте услуге 3,500,000   3,500,000 

        95 463 Трансфери псталим нивпима власти 36,000,000   36,000,000 

        96 472 

Накнаде из бучета за пбразпваое - 
(смещтај деце са ппсебним пптребама и 
превпз ушеника) 

26,000,000   26,000,000 

        97 511 Зграде и грађевински пбјекти 11,000,000   11,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 912:       

          01 Прихпди из бучета 76,500,000   76,500,000 

            Функција 912: 76,500,000   76,500,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 2002-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 76,500,000   76,500,000 

            
Свега за прпграмску активнпст 2002-
0001: 

76,500,000   76,500,000 

            Извпри финансираоа за Прпграм 9:       
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          01 Прихпди из бучета 76,500,000   76,500,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 9: 76,500,000   76,500,000 

    2003       
ПРПГРАМ 10 - СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ И 
ВАСПИТАОЕ 

      

    
2003-
0001 

      ПА: Функципнисаое средоих щкпла       

      920     Средое пбразпваое       

        98 423 Пстале ппщте услуге 1,000,000   1,000,000 

        99 463 Трансфери псталим нивпима власти 7,300,000   7,300,000 

        100 472 Накнаде из бучета за пбразпваое  11,100,000   11,100,000 

        101 511 Зграде и грађевински пбјекти 8,352,000   8,352,000 

            Извпри финансираоа за функцију 920:       

          01 Прихпди из бучета 27,752,000   27,752,000 

            Функција 920: 27,752,000   27,752,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 2003-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 27,752,000   27,752,000 

            
Свега за прпграмску активнпст 2003-
0001: 

27,752,000   27,752,000 

          01 Прихпди из бучета 27,752,000   27,752,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 10: 27,752,000   27,752,000 

    
0901   

    
ПРПГРАМ 11: СПЦИЈАЛНА И ДЕШИЈА 
ЗАЩТИТА       

    
0901-
0001 

      
ПА: Једнпкратне ппмпћи и други 
пблици ппмпћи 

      

    
  070 

    

Спцијална ппмпћ угрпженпм 
станпвништву -некласификпвана на 
другпм месту       

        102 463 
Текући трансфери псталим нивпима 
власти 

16,000,000   16,000,000 

        103 472 

Пстале накнаде из бучета (пгревнп 
дрвп, субвенција цене грејаоа и 
бесплатан превпз) 

13,070,000   13,070,000 

            Извпри финансираоа за функцију 070:       

          01 Прихпди из бучета 29,070,000   29,070,000 

            Функција 070: 29,070,000   29,070,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0901-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 29,070,000   29,070,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 0901-
0001: 

29,070,000   29,070,000 

    0901               

    
0901-
0002 

      
ПА: Ппрпдишни и дпмски смещтај, 
прихватилищта и друге врсте смещтаја 

      

      060     Станпваое       

        104 463 
Текући трансфери псталим нивпима 
власти 

500,000   500,000 

            Извпри финансираоа за функцију 060:       

          01 Прихпди из бучета 500,000   500,000 

            Функција 060: 500,000   500,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0901-0002: 
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          01 Прихпди из бучета 500,000   500,000 

    
    

    
Свега за Прпграмску активнпст 0901-
0002: 500,000   500,000 

    0901               

    
0901-
0003 

      ПА: Дневне услуге у заједници       

      090     
Спцијална заштита некласификпвана 
на другпм месту 

      

        105 463 
Текући трансфери псталим нивпима 
власти 

10,000,000 3,000,000 13,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 090:       

          01 Прихпди из бучета 10,000,000   10,000,000 

          07 Трансфери пд других нивпа власти   3,000,000 3,000,000 

            Функција 090: 10,000,000 3,000,000 13,000,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0901-0003: 

      

          01 Прихпди из бучета 10,000,000   10,000,000 

          07 Трансфери пд других нивпа власти   3,000,000 3,000,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 0901-
0003: 

10,000,000 3,000,000 13,000,000 

    0901               

    
0901-
0003 

      ПА: Дневне услуге у заједници       

      020     Старпст       

        106 472 
Пстале накнаде из бучета (субвенција 
превпза) 

10,000,000   10,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 020:       

          01 Прихпди из бучета 10,000,000   10,000,000 

            Функција 020: 10,000,000   10,000,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0901-0003: 

      

          01 Прихпди из бучета 10,000,000   10,000,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 0901-
0003: 

10,000,000   10,000,000 

    0901               

    
0901-
0004 

      
ПА: Саветпдавнп-терапијске и 
спцијалнп-едукативне услуге 

      

      010     Бплест и инвалиднпст       

        107 463 
Текући трансфери псталим нивпима 
власти 

50,000   50,000 

            Извпри финансираоа за функцију 010:       

          01 Прихпди из бучета 50,000   50,000 

            Функција 010: 50,000   50,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0901-0004: 

      

          01 Прихпди из бучета 50,000   50,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 0901-
0004: 

50,000   50,000 

    0901               

    
0901-
0005 

      
ПА: Ппдрщка реализацији прпграма 
Црвенпг крста 

    
  

      070     

Спцијална ппмпћ угрпженпм 
станпвништву -некласификпвана на 
другпм месту 
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        108 481 

Дптације псталим непрпфитним 
институцијама (активнпсти Црвенпг 
крста) 

4,080,000   4,080,000 

            Извпри финансираоа за функцију 070:       

          01 Прихпди из бучета 4,080,000   4,080,000 

            Функција 070: 4,080,000   4,080,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0901-0005: 

      

          01 Прихпди из бучета 4,080,000   4,080,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 0901-
0005: 

4,080,000   4,080,000 

    0901               

    
0901-
0006 

040     Ппрпдица и деца       

    
0901-
П1 

      
Прпјекат: Дешија защтита (накнаде 
шланпвима Интерреспрне кпмисије) 

      

        109 472 Накнаде из бучета за децу и ппрпдицу 200,000   200,000 

            Извпри финансираоа за функцију 040:       

          01 Прихпди из бучета 200,000   200,000 

            Функција 040: 200,000   200,000 

            
Извпри финансираоа за прпјекат 0901-
П1: 

      

          01 Прихпди из бучета 200,000   200,000 

            Свега за Пријекат  0901-П1: 200,000   200,000 

    0901               

    
0901-
0007 

      ПА: Ппдрщка рађаоу и рпдитељству       

      040     Ппрпдица и деца       

        110 472 Накнаде из бучета за децу и ппрпдицу 25,000,000   25,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 040:       

          01 Прихпди из бучета 25,000,000   25,000,000 

            Функција 040: 25,000,000   25,000,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст  0901-0007: 

      

          01 Прихпди из бучета 25,000,000   25,000,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст  0901-
0006: 

25,000,000   25,000,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 11: 78,900,000 3,000,000 81,900,000 

    1801       ПРПГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАЩТИТА       

    
1801-
0001 

      
ПА: Функципнисаое устанпва 
примарне здравствене защтите 

      

      740     Услуге јавнпг здравства       

        111 464 
Дптације прганизацијама пбавезнпг 
спцијалнпг псигураоа 

50,000,000   50,000,000 

        112 512 Мащине и ппрема 7,000,000   7,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 740:       

          07 Трансфери пд других нивпа власти     0 

          01 Прихпди из бучета 57,000,000   57,000,000 

            Функција 740: 57,000,000 0 57,000,000 
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Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 1801-0001: 

      

          07 Трансфери пд других нивпа власти   0 0 

          01 Прихпди из бучета 57,000,000   57,000,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 1801-
0001: 

57,000,000 0 57,000,000 

    1801       ПА: Мртвпзпртствп       

    
1801-
0002 

721     Опште медицинске услуге       

        113 424 Специјализпване услуге 320,000   320,000 

            Извпри финансираоа за функцију 721:       

          01 Прихпди из бучета 320,000   320,000 

            Функција 721: 320,000   320,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 1801-0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 320,000   320,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 1801-
0002: 

320,000   320,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 12: 57,320,000 0 57,320,000 

            
ПРПГРАМ 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФПРМИСАОА 

      

    1201       ИСТПРИJСКИ АРХИВ       

    
1201-
0001 

      
ПА: Функципнисаое лпкалних устанпва 
културе 

      

      820     Услуге културе       

        114 463 
Текући трансфери псталим нивпима 
власти 

100,000   100,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1201-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 100,000   100,000 

            Извпри финансираоа за функцију 820:       

          01 Прихпди из бучета 100,000   100,000 

            Функција 820: 100,000   100,000 

            
Свега за прпграмску активнпст 1201-
0001: 

100,000   100,000 

    1201               

    
1201-
0004 

      

ПА: Пствариваое и унапређиваое 
јавнпг интереса у пбласти јавнпг 
инфпрмисаоа 

      

      830     Услуге емитпваоа и штампаоа       

        115 423 Услуге пп угпвпру 5,000,000   5,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 830:       

          01 Прихпди из бучета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 830: 5,000,000   5,000,000 

            
Извпри финансираоа за прпјектну 
активнпст 1201-0004: 

      

          01 Прихпди из бучета 5,000,000   5,000,000 

            
Свега за  прпграмску активнпст 1201-
0004: 

5,000,000   5,000,000 

            Извпри финансираоа за Прпграм 13:       

          01 Прихпди из бучета 5,100,000   5,100,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 13: 5,100,000   5,100,000 

    1301       
ПРПГРАМ 14: РАЗВПЈ СППРТА И 
ПМЛАДИНЕ 
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1301-
0001 

      

ПА: Ппдрщка лпкалним сппртским 
прганизацијама, удружеоима и 
савезима 

      

      810     Услуге рекреације и сппрта       

        116 481 Дптације невладиним прганизацијама 23,500,000   23,500,000 

            Извпри финансираоа за функцију 810:       

          01 Прихпди из бучета 23,500,000   23,500,000 

            Функција 810: 23,500,000   23,500,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 1301-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 23,500,000   23,500,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 1301-
0001: 

23,500,000   23,500,000 

    1301               

    
1301-
0004 

      
ПА: Функципнисаое лпкалних 
сппртских устанпва 

      

      810     Услуге рекреације и сппрта       

        117 481 Дптације невладиним прганизацијама 9,000,000   9,000,000 

            Извпри финансираоа за функцију 810:       

          01 Прихпди из бучета 9,000,000   9,000,000 

            Функција 810: 9,000,000   9,000,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 1301-0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 9,000,000   9,000,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 1301-
0002: 

9,000,000   9,000,000 

    1301       КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ       

    
1301-
0005 

      
ПА: Спрпвпђеое пмладинске 
пплитике 

      

      133     Остале ппште услуге       

        118 423 Услуге пп угпвпру 300,000   300,000 

        119 426 Материјал 100,000   100,000 

        120 512 Мащине и ппрема 100,000   100,000 

            Извпри финансираоа за функцију 133:       

          01 Прихпди из бучета 500,000   500,000 

            Функција 133: 500,000   500,000 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 1301-0005: 

      

          01 Прихпди из бучета 500,000   500,000 

            Извпри финансираоа за Прпграм 14:       

          01 Прихпди из бучета 33,000,000   33,000,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 14: 33,000,000   33,000,000 

  4.02 1502       ПРПГРАМ 4 - РАЗВПЈ ТУРИЗМА       

    
1502-
0001     

  ПА: Управљаоем развпјем туризма       

      473     Туризам       

        121 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених  5,456,700 0 5,456,700 

      
  122 

412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

908,600 0 908,600 

        123 421 Стални трпщкпви 900,000 595,000 1,495,000 

        124 422 Трпщкпви путпваоа 100,000 420,000 520,000 

        125 423 Услуге пп угпвпру 2,450,000 1,560,000 4,010,000 

        126 424 Специјализпване услуге 5,000,000 300,000 5,300,000 
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        127 425 Текуће ппправке и пдржаваое 220,000 550,000 770,000 

        128 426 Материјал 310,000 580,000 890,000 

        129 482 
Ппрези, пбавезне таксе, казне и 
пенали 

40,000 100,000 140,000 

        130 483 
Нпвшане казне и пенали пп рещеоу 
судпва 

100,000 50,000 150,000 

        131 511 Зграде и грађевински пбјекти 150,000 50,000 200,000 

        132 512 Мащине и ппрема 200,000 100,000 300,000 

        133 523 Залихе 0 400,000 400,000 

            
Извпри финансираоа за функцију 
473: 

      

          01 Прихпди из бучета 15,835,300   15,835,300 

          04 Сппствени прихпди   4,705,000 4,705,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1502-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 15,835,300   15,835,300 

          04 Сппствени прихпди   4,705,000 4,705,000 

            
Свега за Прпграмску активнпст 1502-
0001: 

15,835,300 4,705,000 20,540,300 

            Извпри финансираоа за Прпграм 4.       

          01 Прихпди из бучета 15,835,300   15,835,300 

          04 Сппствени прихпди   4,705,000 4,705,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 4: 15,835,300 4,705,000 20,540,300 

            Извпри финансираоа за Главу 4.02:.       

          01 Прихпди из бучета 15,835,300   15,835,300 

          04 Сппствени прихпди   4,705,000 4,705,000 

            СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.02: 15,835,300 4,705,000 20,540,300 

  4.03         
ПРПГРАМ 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФПРМИСАОА 

      

    1201       НАРПДНА БИБЛИПТЕКА МАЈДАНПЕК       

    
1201-
0001 

      
ПА: Функципнисаое лпкалних 
устанпва културе 

      

      820     Услуге културе       

        134 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених  6,780,000   6,780,000 

        135 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

1,129,000   1,129,000 

        136 413 Накнаде у натури 0   0 

        137 414 Спцијална даваоа заппсленима 250,000   250,000 

        138 416 
Награде заппсленима и пстали 
ппсебни расхпди 

100,000   100,000 

        139 421 Стални трпщкпви 850,000   850,000 

        140 422 Трпщкпви путпваоа 50,000   50,000 

        141 423 Услуге пп угпвпру 250,000   250,000 

        142 425 Текуће ппправке и пдржаваое 153,000   153,000 

        143 426 Материјал 150,000   150,000 

        144 512 Мащине и ппрема 250,000   250,000 

        145 515 Нематеријална импвина 500,000 100,000 600,000 

            Извпри финансираоа за функцију 820:       

          01 Прихпди из бучета 10,462,000   10,462,000 

          04 Сппствени прихпди   100,000 100,000 

            Функција 820: 10,462,000 100,000 10,562,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1201-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 10,462,000   10,462,000 

          04 Сппствени прихпди    100,000 100,000 

 



Информатор о раду Општине Мајданпек 

страна 46 

 
            Свега за прпграмску активнпст 1201-0001: 10,462,000 100,000 10,562,000 

            СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.03: 10,462,000 100,000 10,562,000 

  4.04 1201       ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК       

    
1201-
0001   

    
ПА: Функципнисаое лпкалних устанпва 
културе 

      

      820     Услуге културе       

        146 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених 4,951,000   4,951,000 

        147 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

849,000   849,000 

        148 416 
Награде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

330,000   330,000 

        149 421 Стални трпщкпви 1,360,000 57,000 1,417,000 

        150 422 Трпщкпви путпваоа 40,000 0 40,000 

        151 423 Услуге пп угпвпру 870,000 187,000 1,057,000 

        152 424 Специјализпване услуге 500,000 100,000 600,000 

        153 425 Текуће ппправке и пдржаваое 300,000 100,000 400,000 

        154 426 Материјал 160,000 200,000 360,000 

        155 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 40,000 10,000 50,000 

        156 483 
Нпвшане казне и пенали пп рещеоу 
судпва 

0 30,000 30,000 

        157 512 Мащине и ппрема 120,000 100,000 220,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1201-0001 

      

          01 Прихпди из бучета 9,520,000   9,520,000 

          04 Сппствени прихпди   784,000 784,000 

            Свега за прпграмску активнпст 1201-001: 9,520,000 784,000 10,304,000 

            Извпри финансираоа за функцију 820:       

          01 Прихпди из бучета 9,520,000   9,520,000 

          04 Сппствени прихпди    784,000 784,000 

            Функција 820: 9,520,000 784,000 10,304,000 

            Извпри финансираоа за Главу 4.04:       

          01 Прихпди из бучета 9,520,000   9,520,000 

          04 Сппствени прихпди    784,000 784,000 

            СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.04: 9,520,000 784,000 10,304,000 

  4.05 1201       МУЗЕЈ У МАЈДАНПЕКУ       

    
1201-
0001 

      
ПА: Функципнисаое лпкалних устанпва 
културе 

      

      820     Услуге културе       

        158 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених  3,069,400   3,069,400 

        159 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

511,100   511,100 

        160 421 Стални трпщкпви 384,000   384,000 

        161 422 Трпщкпви путпваоа 50,000   50,000 

        162 423 Услуге пп угпвпру 1,245,000 15,000 1,260,000 

        163 424 Специјализпване услуге 150,000 150,000 300,000 

        164 425 Текуће ппправке и пдржаваое 70,000   70,000 

        165 426 Материјал 200,000   200,000 

        166 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 10,000   10,000 

        167 512 Мащине и ппрема 70,000 180,000 250,000 

        168 515 Нематеријална импвина 180,000   180,000 

            Извпри финансираоа за функцију 820:       

          01 Прихпди из бучета 5,939,500   5,939,500 

          04 Сппствени прихпди бучетских кприсника   345,000 345,000 

          07 Дпнације пд псталих нивпа власти     0 

            Функција 820: 5,939,500 345,000 6,284,500 

            Извпри финансираоа за Главу 4.05:       
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          01 Прихпди из бучета 5,939,500   5,939,500 

          04 
Сппствени прихпди бучетских 
кприсника 

  345,000 345,000 

          07 Дпнације пд псталих нивпа власти   0 0 

            СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.05: 5,939,500 345,000 6,284,500 

  4.06 1201       
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ПБРАЗПВАОЕ 
ДПОИ МИЛАНПВАЦ 

      

    
1201-
0001 

      
ПА: Функципнисаое лпкалних 
устанпва културе 

      

      820     Услуге културе       

        169 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених  4,671,200   4,671,200 

        170 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

777,750   777,750 

        171 413 Накнаде у натури   35,000 35,000 

        172 414 Спцијална даваоа заппсленима 150,000   150,000 

        172/1 415 Накнаде трпщкпва за заппслене 68,200   68,200 

        173 421 Стални трпщкпви 388,000   388,000 

        174 422 Трпщкпви путпваоа 40,000   40,000 

        175 423 Услуге пп угпвпру 130,000 150,000 280,000 

        176 424 Специјализпване услуге 400,000 239,500 639,500 

        177 425 Текуће ппправке и пдржаваое 600,000   600,000 

        178 426 Материјал 115,000 110,500 225,500 

        179 512 Мащине и ппрема 500,000   500,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 1201-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 7,840,150   7,840,150 

          04 
Сппствени прихпди бучетских 
кприсника 

  535,000 535,000 

            
Свега за прпграмску активнпст 1201-
0001: 

7,840,150 535,000 8,375,150 

            Извпри финансираоа за Главу 4.06:       

          01 Прихпди из бучета 7,840,150   7,840,150 

          04 
Сппствени прихпди бучетских 
кприсника 

  535,000 535,000 

          07 Трансфери пд псталих нивпа власти     0 

            СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.06: 7,840,150 535,000 8,375,150 

  4.07 2001       
ПРПГРАМ 8 - ПРЕДЩКПЛСКП 
ВАСПИТАОЕ ПБРАЗПВАОЕ 

      

    
2001-
0001 

      
ПА: Функципнисаое предщкплских 
устанпва 

      

      911     Предщкплскп пбразпваое       

        180 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених  45,191,400   45,191,400 

        181 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

7,470,600   7,470,600 

        182 414 Спцијална даваоа заппсленима 2,580,000   2,580,000 

        183 416 
Награде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

450,000   450,000 

        184 421 Стални трпщкпви 6,888,000 135,000 7,023,000 

        185 422 Трпщкпви путпваоа 130,000   130,000 

        186 423 Услуге пп угпвпру 3,340,000 50,000 3,390,000 

        187 424 Специјализпване услуге 850,000   850,000 

        188 425 Текуће ппправке и пдржаваое 900,000   900,000 

        189 426 Материјал 6,365,000 150,000 6,515,000 

        190 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 60,000   60,000 

        191 512 Мащине и ппрема 250,000   250,000 

 



Информатор о раду Општине Мајданпек 

страна 48 

 
            Извпри финансираоа за функцију 911:       

          01 Прихпди из бучета 74,475,000 335,000 74,810,000 

          04 
Сппствени прихпди бучетских 
кприсника 

  
  

335,000 

            Функција 911: 74,475,000 335,000 74,810,000 

            
Извпри финансираоа за прпграмску 
активнпст 2001-0001: 

      

          01 Прихпди из бучета 74,475,000   74,475,000 

          04 
Сппствени прихпди бучетских 
кприсника 

  335,000 335,000 

          07 Трансфери пд псталих нивпа власти   0 0 

            
Свега за прпграмску активнпст 2001-
0001: 

74,475,000 335,000 74,810,000 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 8: 74,475,000 335,000 74,810,000 

            СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.07: 74,475,000 335,000 74,810,000 

  4.08 0602       
ПРПГРАМ 15 - ППЩТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
УПРАВЕ 

      

    
0602-
0002     

  ПА: Функципнисаое месних заједница       

      160     
Опште јавне услуге некласификпване 
на другпм месту 

      

        192 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених  1,440,000 2,180,500 3,620,500 

        193 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

  521,000 521,000 

        194 416 
Награде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

60,000 0 60,000 

        195 421 Стални трпщкпви 3,000,000 599,000 3,599,000 

        196 422 Трпщкпви путпваоа 0 20,000 20,000 

        197 423 Услуге пп угпвпру 2,000,000 295,000 2,295,000 

        198 424 Специјализпване услуге 3,000,000 57,000 3,057,000 

        199 425 Текуће ппправке и пдржаваое 17,000,000 408,000 17,408,000 

        200 426 Материјал 2,500,000 500,000 3,000,000 

        201 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 50,000 15,000 65,000 

            Извпри финансираоа за функцију 160:       

          01 Прихпди из бучета 29,050,000   29,050,000 

          04 
Сппствени прихпди бучетских 
кприсника 

  4,595,500 4,595,500 

            Функција 160: 29,050,000 4,595,500 33,645,500 

            
Извпри финансираоа за Прпграмску 
активнпст 0602-0002: 

      

          01 Прихпди из бучета 29,050,000   29,050,000 

          04 
Сппствени прихпди бучетских 
кприсника 

  4,595,500 4,595,500 

          06 
Дпнације пд међунарпдних 
прганизација 

  0 0 

          07 Трансфери пд псталих нивпа власти   0 0 

            
Свега за Прпграмску активнпст 0602-
0002: 

29,050,000 4,595,500 33,645,500 

            Извпри финансираоа за Прпграм 15:       

          01 Прихпди из бучета 29,050,000   29,050,000 

          04 
Сппствени прихпди бучетских 
кприсника 

  4,595,500 4,595,500 

          06 
Дпнације пд међунарпдних 
прганизација 

  0 0 

          07 Трансфери пд псталих нивпа власти   0 0 

            СВЕГА ЗА ПРПГРАМ 15: 29,050,000 4,595,500 33,645,500 
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            Свега за Главу 4.08: 29,050,000 4,595,500 33,645,500 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕП 4:  1,029,587,679 60,428,314 1,090,015,993 

5 5.01 0602       
ПРПГРАМ 15: ППЩТЕ УСЛУГЕ 
ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

      

    
0602-
004 

      ПА: Ппщтинскп правпбранилащтвп       

      330     Судпви       

        202 411 
Плате, дпдаци и накнаде 
заппслених 

0   0 

        203 412 
Спцијални дппринпси на терет 
ппслпдавца 

0   0 

            
Извпри финансираоа за функцију 
330: 

      

          01 Прихпди из бучета 0   0 

            Функција 330: 0   0 

            
Извпри финансираоа за 
прпграмску активнпст 0602-0004: 

      

          01 Прихпди из бучета 0   0 

            
Свега за прпграмску активнпст 
0602-0004: 

      

            
Извпри финансираоа за Прпграм 
15: 

      

          01 Прихпди из бучета 0   0 

            СВЕГАЗА ПРПГРАМ 15: 0   0 

            Извпри финансираоа за Главу 5.01:       

          01 Прихпди из бучета 0   0 

            Свега за Главу 5.01: 0   0 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕП 5: 0   0 

            УКУПНП ПД РАЗДЕЛА  1 ДП 5: 1,060,181,879 60,428,314 1,120,610,193 

 

Шлан 8. 
 Пву Пдлуку пбјавити у Службенпм листу ппщтине Мајданпек и дпставити министарству надлежнпм за 
ппслпве финансија. 
 

Шлан 9. 
 Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине Мајданпек. 
 

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Брпј:  401– 64/2021  пд   18. марта 2021. гпдине 

 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,                                                      

                                       Никпла Наунпвић, с.р. 
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С а м п с т а л н е 

пдредбе Oдлукeп бучету ппщтине Мајданпек за 2021. гпдину 

("Службени лист ппщтине Мајданпек", брпј 36/2020) 

 

Шлан 10. 
Брпј заппслених кпји се финансира из бучета ппщтине Мајданпек на екпнпмскпј класификацији 411 и 

412 приказани су у следећпј табели: 
 

 Кприсници плата Тип службеника 
пдређенп 

време 
непдређенп 

време 

Скупщтина ппщтине 
изабрана - - 

ппстављена 1 - 

Председник ппщтине 

изабрана 2 - 

ппстављена 2 - 

заппслени - - 

Ппщтинскп веће изабрана 4 - 

Ппщтинскп правпбранилащтвп  ппстављена - - 

Ппщтинска управа 
ппстављена 1 - 

заппслени 3 64 

ПУ “Марија Мунћан” Мајданпек 
ппстављена 1 - 

заппслени 11 48 

Нарпдна библиптека 
ппстављена 1 - 

заппслени - 7 

Туристишка прганизација ппщтине 
Мајданпек 

ппстављена 1 - 

заппслени 3 3 

Центар за културу и oбразпваое 
„Дпои Миланпвац“ 

ппстављена 1 - 

заппслени 3 3 

Центар за културу Мајданпек 
ппстављена 1 - 

заппслени - 7 

Музеј у Мајданпеку 
ппстављена 1 - 

заппслени 1 1 

Месне заједнице 
ппстављена - - 

заппслени - 5 

Укупан брпј заппслених: 174 36 138 

 
 

IV. ИЗВРЩАВАОЕ БУЧЕТА 
 

Шлан 11. 
 За изврщеое пве Пдлуке пдгпвпрни су Председник ппщтине и Ппщтинскп веће. 
 Наредбпдавац за изврщеое бучета је Председник ппщтине. 
 

Шлан 12. 
 Наредбпдавац директних и индиректних кприсника бучетских средстава је функципнер 
(рукпвпдилац), пднпснп лице кпје је пдгпвпрнп за управљаое средствима, преузимаое пбавеза, издаваое 
налпга за плаћаое кпји се изврщавају из средстава пргана, кап и за издаваое налпга за уплату средстава кпја 
припадају бучету. 
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Шлан 13. 
 Пдгпвпрна лица директних и индиректних кприсника бучетских средстава кап и пдгпвпрна лица 
псталих кприсника бучетских средстава, пдгпвпрни су за преузимаое пбавеза и издаваое налпга за плаћаое 
за изврщаваое издатака. 

 
Шлан 14. 

 Прган управе надлежан за финансије пбавезан је да редпвнп прати изврщеое бучета и да најмаое 
два пута гпдищое инфпрмище председника ппщтине – ппщтинскп веће, а пбавезнп у рпку пд петнаест дана 
пп истеку щестпмесешнпг, пднпснп деветпмесешнпг перипда. 
 У рпку пд петнаест дана пп ппднпщеоу извещтаја из става 1. пвпг шлана (ппщтинскп веће) усваја и 
дпставља извещтај Скупщтини ппщтине. 
 Извещтај садржи и пдступаоа између усвпјенпг бучета и изврщеоа и пбразлпжеоа великих 
пдступаоа. 

 
Шлан 15. 

 Пдлуку п прпмени апрппријације из ппщтих прихпда бучета и пренпсу апрппријације у текућу 
бучетску резерву, ускладу са шланпм 61. Закпна п бучетскпм систему дпнпси председник ппщтине.  

 

Шлан 16. 
 Рещеое п упптреби текуће бучетске и сталне бучетске резерве на предлпг пргана управе надлежнпг 
за финансије дпнпси председник ппщтине. 

 
Шлан 17. 

 Ппщтинскп веће пдгпвпрнп је за спрпвпђеое фискалне пплитике и управљаое јавнпм импвинпм, 
прихпдима и примаоима и расхпдима и издацима на нашин кпји је у складу са Закпнпм п бучетскпм систему. 
 Пвлащћује се председник ппщтине да, у складу са шланпм 27ж Закпна п бучетскпм систему, мпже 
ппднети захтев министарству надлежнпм за ппслпве финансија за пдпбреое фискалнпг дефицита изнад 
утврђенпг дефицита пд 10%, укпликп је резултат јавних финансија. 

 

Шлан 18. 
 Нпвшана средства бучета ппщтине, директних и индиректних кприсника средстава тпг бучета, кап и 
других кприсника јавних средстава кпји су укљушени у кпнсплидпвани рашун трезпра ппщтине, впде се и 
деппнују на кпнсплидпванпм рашуну трезпра. 

 

Шлан 19. 
 Пдлуку п задуживаоу за капиталне инвестиције лпкалне власти дпнпси Скупщтина ппщтине пп 
претхпднп прибављенпм мищљеоу Министарства финансија-Управе за јавни дуг. 

 

Шлан 20. 
 Пбавезе кпје преузимају директни и индиректни кприсници бучетских средстава мпрају пдгпварати 
апрппријацији кпја им је за ту намену пвпм пдлукпм пдпбрена и пренета. 
 Изузетнп, кприсници из става 1. пвпг шлана, у складу са шланпм 54. Закпна п бучетскпм систему, мпгу 
преузети пбавезе пп угпвпру кпји се пднпси на капиталне издатке и захтева плаћаое у вище гпдина, на 
пснпву предлпга пргана надлежнпг за ппслпве финансија, уз сагласнпст ппщтинскпг већа, а највище дп изнпса 
исказаних у плану капиталних издатака из шлана 4. пве Пдлуке. 
 Кприсници бучетских средстава су пбавезни, да пре ппкретаоа ппступка јавне набавке за преузимаое 
пбавеза пп угпвпру за капиталне прпјекте прибаве сагласнпст пргана надлежнпг за финансије.  
 Кприсник бучетских средстава, кпји пдређени расхпд изврщава из средстава бучета и из других 
прихпда, пбавезан је да измиреое тпг расхпда  првп врщи из прихпда из тих других извпра. 
 Пбавезе преузете у 2020. гпдини у складу са пдпбреним апрппријацијама у тпј гпдини, а неизврщене у 
тпку 2020. гпдине, пренпсе се у 2021. гпдину и имају статус преузетих пбавеза и изврщавају се на терет 
пдпбрених апрппријација пвпм Пдлукпм. 

Шлан 21. 
 Преузете пбавезе и све финансијске пбавезе мпрају бити изврщене искљушивп на принципу 
гптпвинске пснпве са кпнсплидпванпг рашуна трезпра, псим акп је закпнпм, пднпснп актпм Владе предвиђен 
другашији метпд. 
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Шлан 22. 
 Кприсници бучетских средстава преузимају пбавезе самп на пснпву писанпг угпвпра или другпг правнпг 
акта, укпликп закпнпм није другашије прпписанп. 
 Плаћаое из бучета неће се изврщити укпликп нису ппщтпване прпцедуре утврђене шланпм 56. Закпна п 
бучетскпм систему. 
 Укпликп кприсници средстава субвенција из бучета ппщтине Мајданпек у изврщаваоу расхпда и 
издатака, кап и испуоеоу свпјих пбавеза према пснивашу ппступе у супрптнпсти са закпнпм или другим 
прпписима, прган управе надлежан за финансије пбуставиће пренпс средстава из бучета ппщтине дп 
испуоеоа тражене пбавезе или птклаоаоа упшене неправилнпсти. 
 

Шлан 23. 
 Кприсници бучетских средстава приликпм дпдељиваоа угпвпра п набавци дпбара, пружаоу услуга или 
извпђеоу грађевинских радпва, мпрају да ппступе у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ брпј 91/2019). 
 

Шлан 24. 
 Пбавезе према кприсницима бучетских средстава изврщавају се сразмернп пствареним примаоима 
бучета. Акп се у тпку гпдине примаоа смаое, издаци бучета изврщаваће се пп припритетима, и тп: пбавезе 
утврђене закпнским прпписима на ппстпјећем нивпу и минимални стални трпщкпви неппхпдни за несметанп 
функципнисаое кприсника бучетских средстава. 
 

Шлан 25. 
 Средства расппређена за финансираое расхпда и издатака кприсника бучета, пренпсе се на пснпву 
оихпвпг захтева и у складу са пдпбреним квптама у трпмесешним планпвима бучета. 
 Уз захтев, кприсници су у пбавези да дпставе кпмплетну дпкументацију за плаћаое (кппије). 
 

Шлан 26. 
 Нпвшана средства на кпнсплидпванпм рашуну трезпра мпгу се инвестирати у 2021. гпдини самп у складу 
са шланпм 10. Закпна п бучетскпм систему, при шему су, у складу са истим шланпм Закпна, председник ппщтине, 
пднпснп лице кпје пн пвласти, пдгпвпрни за ефикаснпст и сигурнпст тпг инвестираоа. 
 

Шлан 27. 
 Ппщтинскп веће дпнеће прпграм раципнализације кпјим ће пбухватити све кприснике јавних средстава, 
укљушујући и пдређене критеријуме за изврщеое тпг прпграма, и п тпме пбавестити скупщтину ппщтине. 
 Кприсник бучетских средстава не мпже, без претхпдне сагласнпсти председника ппщтине, заснпвати 
радни пднпс са нпвим лицима дп краја 2021. гпдине, укпликп средства пптребна за исплату плата тих лица нису 
пбезбеђена у пквиру изнпса средстава кпја су, у складу са пвпм Пдлукпм, предвиђена за плате тпм бучетскпм 
кприснику и прпгрампм раципнализације из става 1. пвпг шлана. 
 

Шлан 28. 
 Директни и индиректни кприсници бучетских средстава у 2021. гпдини пбрашунату исправку вреднпсти 
нефинансијске импвине исказују на терет капитала, пднпснп не исказују расхпд ампртизације и упптребе 
средстава за рад. 
 

Шлан 29. 
 За финансираое дефицита текуће ликвиднпсти, кпји мпже да настане услед неуравнптеженпсти 
кретаоа у прихпдима и расхпдима бучета, председник ппщтине мпже се задужити у складу са пдредбама 
шлана 35. Закпна п јавнпм дугу („Службени гласник РС“, брпј 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19). 
 

Шлан 30. 
 Кприсници бучетских средстава пренеће на рашун изврщеоа бучета дп 31. децембра 2020. гпдине, 
средства кпја нису утрпщена за финансираое расхпда у 2020. гпдини, кпја су пвим кприсницима пренета у 
складу са Пдлукпм п бучету ппщтине Мајданпек за 2020. гпдину. 
 

Шлан 31. 
 Изузетнп, у слушају да се бучету ппщтине Мајданпек из другпг бучета (Републике, Ппкрајине, друге 
ппщтине) ппределе актпм наменска трансферна средства, укљушујући и наменска трансферна средства за 
надпкнаду щтета услед елементарних неппгпда, кап и у слушају угпвараоа дпнације, шији изнпси нису мпгли 
систему. 
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 бити ппзнати у ппступку дпнпщеоа пве Пдлуке, прган управе надлежан за финансије на пснпву тпг акта 
птвара пдгпварајуће апрппријације за изврщеое расхпда пп тпм пснпву у складу са шланпм 5. Закпна п 
бучетскпм систему. 
 

Шлан 32. 
 Плаћаое са кпнсплидпванпг рашуна трезпра за реализацију пбавеза других кприсника јавних 
средстава, у смислу Закпна п бучетскпм систему, кпји су укљушени  у систем кпнсплидпванпг рашуна трезпра, 
неће се врщити укпликп пви кприсници нису дпбили сагласнпст на финансијски план на нашин прпписан 
закпнпм, пднпснп актпм Скупщтине ппщтине и укпликп тај план нису дпставили Управи за трезпр. 
 

Шлан 33. 
 Кприсник бучетских средстава, кпји пдређени расхпд и издатак изврщава из других извпра прихпда и 
примаоа, кпји нису ппщти прихпд бучета (извпр 01 – Прихпди из бучета), пбавезе мпже преузимати самп дп 
нивпа пствареоа тих прихпда или примаоа, укпликп је нивп пствареоа прихпда и примаоа маои пд 
пдпбрених апрппријација.  
 Кприсник бучетских средстава кпд кпга у тпку гпдине дпђе дп умаоеоа пдпбрених апрппријација из 
разлпга изврщеоа принудне наплате, за изнпс умаоеоа предузеће пдгпварајуће мере у циљу 
прилагпђаваоа преузете пбавезе, такп щтп ће предлпжити умаоеое пбавезе, пднпснп прпдужеое угпвпрнпг 
рпка за плаћаое или птказати угпвпр. 
 

Шлан 34. 
 Припритет у изврщаваоу расхпда за рпбе и услуге кприсника бучетских средстава имају расхпди за 
сталне трпщкпве, трпщкпве текућих ппправки и пдржаваоа и материјал. 
 Кприсници бучетских средстава дужни су да пбавезе настале пп пснпву сталних трпщкпва, трпщкпва 
текућих ппправки и пдржаваоа, материјала, кап и пп пснпву капиталних издатака измире у рпку утрђенпм 
закпнпм кпји регулище рпкпве измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама. 
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ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У СИСТЕМУ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

 

Из Пдлуке п п максималнпм брпју заппслених на непдређенп време у систему лпкалне сампуправе  
ппщтине Мајданпек за 2017. Гпдину ("Службени лист ппщтине Мајданпек", брпј 26/2017 и  18/2018) 

 
1. Пвпм  Пдлукпм утврђује се максимални брпј  заппслених на непдређенп време пп прганизаципним 

пблицима у систему лпкалне сампуправе  ппщтине Мајданпек за 2017. гпдину и рпк  за ппступаое 

прганизаципних пблика пп пвпј Пдлуци. 

 Пдлукпм п максималнпм брпју заппслених на непдређенп време у систему државних пргана, 

систему јавних служби, систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и систему лпкалне сампуправе за 2017. 

гпдину, утврђенп је да ппщтина Мајданпек мпже имати највище 324 заппслена на непдређенп време. 

 

2. Максимални брпј  заппслених на непдређенп време пп прганизаципним пблицима у систему 

лпкалне сампуправе  ппщтине Мајданпек је: 

 

рб Назив прганизаципнпг пблика 
Максимални брпј заппслених на 

непдређенп време у 2017. гпдини 

1. Ппщтинска управа Мајданпек 85 

2. ЈП"Впдпвпд" Мајданпек 56 

3. ЈКП"Кпмуналац" Мајданпек 0 

4. ЈКП"Дпои Миланпвац" Дпои Миланпвац 

29 

5. ЈП за грађевинскп земљищте и путеве Мајданпек 25 

6. ЈКП "Мајданпек" Мајданпек 23 

7. ЈП за стамбене услуге Мајданпек 13 

8. Центар за културу Мајданпек 7 

9. Центар за културу и пбразпваое Дпои 

Миланпвац 5 

10. Центар за спцијални рад  1 

11. Фпндација за лпкални екпнпмски развпј 4 

12. Бизнис инкубатпр ДПП Мајданпек 2 

13. Музеј у Мајданпеку 2 

14. Туристишка прганизација ппщтине Мајданпек 6 

15. Нарпдна библиптека Мајданпек 7 

16. ПУ "Марија Мунћан" Мајданпек 53 

17. Месне заједнице 5 

18. Правпбранилащтвп ппщтине Мајданпек 1 

 УКУПНП 324 
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ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАОИМА 

 

МЕСЕЧНЕ НЕТП ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАОА на дан 31.03.2021.гпдине 

НАЗИВ ПРГАНА 
БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ И 
АНГАЖПВАНИХ ЛИЦА 

ИЗНПС 

Председник ппщтине 2 279.153,91 

Ппщтинскп веће 4 172.237,04 

Скупщтина ппщтине 1 124.691,87 

Ппщтинска управа 70 4.095.031,61 

 

 

ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА РАДА 
 

СТАЊЕ ИМОВИНЕ НА ДАН 31.12.2020.ГОДИНЕ 

 

Ред. 

бр. 
ВРСТА ПСНПВНПГ СРЕДСТВА 

Набавна 
вреднпст 

Птписана 
вреднпст 

Садащоа 
вреднпст 

1. Стамбене зграде и станпви 10.956.304,00 120.600,00 10.835.704,00 

2. Ппслпвне зграде 199.636.716,45 5.448.905,96 194.187.810,49 

3. Ппслпвни прпстпр и други пбјекти 468.353.612,38 4.851.780,82 463.501.831,56 

4. Сапбраћајни пбјекти 70.255.546,82 7.926.636,73 62.328.910,09 

5. Впдпвпдна инфраструктура 29.941.298,08 6.833.314,60 23.107.983,48 

6. Пстали пбјекти 440.908.861,84 31.960.339,18 409.218.522,66 

7. Ппрема за сапбраћај 57.477.364,60 23.741.635,93 33.75.728,67 

8. Административна ппрема 21.424.367,38 15.637.293,98 5.787.073,40 

9. Ппрема за ппљппривреду 45.900,00 2.376,25 23.523,75 

10. Ппрема за защтиту живптне 

средине 85.789.552,14 44.028.987,93 41.760.564,21 

11. Медицинска и лабпратпријска 

ппрема 14.356.264,58 2.802.837,89 11.553.426,69 

12. Ппрема за пбразпваое, науку и 

сппрт 12.483.408,01 4.697.857,14 7.785.550,87 

13. Ппрема за јавну безбеднпст 89.680,00 86.564,04 3.115,96 

14. Ппрема за прпизвпдоу, мптпрна, 

неппкретна и немптпрна ппрема 15.154.872,55 6.858.639,25 8.296.233,30 

15.     

16. Пстале некретнине и ппрема 1.622.100,00 1.180.973,20 441.126,80 

17. Земљищте 57.767.653,70 0,00 57.767.653,70 

18. Грађевински пбјекти у припреми 35.970.833,99 0,00 35.970.833,99 

19. Кпмпјутерски спфтвери 6.198.986,70 5.531.326,21 667.660,49 

20. Коижевна и уметнишка дела 684.727,87 0,00 684.727,87 

 УКУПНП: 1.529.118.051,09 161.460.069,11 1.367.657.981,98 
 

 

 

 



Информатор о раду Општине Мајданпек 

страна 57  

 

ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

 
Инфпрмације (ппдаци) кпји су примљени и настали у раду Пдељеоа Ппщтинске Управе Мајданпек 

пбрађују се у складу са прпписима кпјима се уређује канцеларијскп ппслпваое.  

 

Канцеларијскп ппслпваое пбухвата: примаое, прегледаое, расппређиваое, евидентираое, дпстављаое у 

рад и птпремаое ппщте, административнп-технишкп пбрађиваое аката, архивираое и шуваое архивираних 

предмета, излушиваое регистратпрскпг материјала и предају архивске грађе надлежнпм архиву, кап и 

праћеое ефикаснпсти и ажурнпсти рада пргана управе крпз израду извещтаја . 

 

Инфпрмације (ппдаци) шувају се у папирнпм пблику, те је нпсилац инфпрмације папир. Сви нпсаши 

инфпрмација (ппдаци) у папирнпм пблику шувају се у писарници и архиви. У архиви се шувају заврщени 

(архивирани) предмети, евиденција п предметима, кап и пстали регистратурски материјал дп предаје 

надлежнпм архиву или дп оегпвпг унищтеоа на пснпву писмене сагласнпсти надлежнпг Истпријскпг 

архива. 

 

Сређена и ппписана архивска грађа пп правилу предаје се на шуваое Архиву ппсле 30 гпдина, рашунајући 

пд дана настанка грађе, с тим щтп пвај рпк мпже да буде и дужи (у складу са шланпм 39. Закпна п 

културним дпбрима, («Сл. гласник РС» брпј 71/94).  

 

Регистратпрски материјал кпји настаје у тпку рада Пдељеоа Ппщтинске управе дели се на управне и пстале 

предмете у складу са канцеларијским ппслпваоем, при шему се управним предметима сматрају предмети 

у кпјима се впди управни ппступак у кпјима се рещава п правима и пбавезама и интересима грађана и 

правних лица. 

 

Све инфпрмације (ппдаци, предмети) кпје настају у раду Пдељеоа Ппщтинске управе, дпступни су на увид 

грађанима и правним лицима у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку. 

 

За акта кпја су прпписпм пдређена кап државна, впјна или службена тајна, впди се ппсебна евиденција. 

 

На шврстим дискпвима рашунара кпји се кпристе у раду пвпг пргана налазе се најзнашајније врсте 

дпкумената, кпје према лпкацији и нашину шуваоа ппдатака мпжемп издвпјити две групе: 

а) ппдаци ускладищтени на радним станицама 

б) ппдаци ускладищтени на серверу 

 

Са циљем да се ппдигне нивп сигурнпсти рашунарске мреже и мрежнпг пкружеоа, а самим тим и ппдатака 

кпји се налазе на лпкалним и мрежним ресурсима кпристи се анти-вирусни прпграм. 

 

Ппщтина Мајданпек ппседује УСБ уређаје за пренпс ппдатака. На УСБ уређајима се ппдаци не шувају трајнп, 

већ привременп, ради пренпса са једнпг на други рашунар, када је тп пптребнп. Ппдаци снимљени на УСБ 

диск нису ппверљиви и немају третман ппсебне защтите 

 

Неке инфпрмације се пбјављују у Службеним гласилима, путем средстава јавнпг инфпрмисаоа  (дневним  

шаспписи, радип и телевизија), на пгласнпј табли Ппщтинске управе и страницама званишне интернет 

презентације Ппщтине Мајданпек. 

 



Информатор о раду Општине Мајданпек 

страна 58  

 
ППДАЦИ П ВРСТАМА ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ  

КПЈИМА ППШТИНА МАЈДАНПЕК ПМПГУЋАВА ПРИСТУП 

 
Све инфпрмације кпје су настале у раду или у вези са радпм Скупщтине Ппщтине, Председника Ппщтине, 

Ппщтинскпг већа, пвлащћенп лице ће саппщтити тражипцу инфпрмације, ставити на увид дпкумент кпји 

садржи тражену инфпрмацију или му издати кппију дпкумента у складу са пдредбама Закпна п слпбпднпм 

приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), псим 

када су се пп Закпну стекли услпви за искљушеое или пгранишеое пд слпбпднпг приступа инфпрмацијама 

пд јавнпг знашаја. 

Приступ инфпрмацијама мпже бити ускраћен или пгранишен у вези са следећим врстама инфпрмација и из 

следећих разлпга: 

• Акп се захтев пднпси на неку инфпрмацију кпја се већ налази пбјављена на интернет презентацији 

Ппщтине Мајданпек, Пвлащћенп лице за приступ инфпрмацијама мпже се ппзвати на тп да је 

тражена инфпрмација већ дпступна на интернету, и ппступити на пснпву пдредаба шлана 10 Закпна 

п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја такп щтп ће ппднпсипцу захтева, уместп 

пмпгућаваоа увида или кппије дпкумента, дпставити ташну интернет адресу на кпјпј се 

инфпрмација мпже прпшитати или дпкумент преузети. 

• Када се захтев пднпси на неки ппдатак кпји је пвлащћенп лице другпг пргана јавне власти, у складу 

са Закпнпм п тајнпсти ппдатака, пзнашилп пдређеним степенпм тајнпсти, ппщтина мпже ускратити 

приступ таквпм ппдатку, на пснпву пдредаба шлана 9. т. 5 Закпна п слпбпднпм приступу 

инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, акп су испуоени и материјални услпви за тп у ппгледу мпгућнпсти 

наступаоа тещких правних или других ппследица пп интересе кпји претежу над интереспм за 

приступ инфпрмацијама . У таквпм слушају пдбијаое захтева мпже бити делимишнп или пптпунп, у 

зависнпсти пд тпга да ли је тајни ппдатак мпгуће издвпјити и делимишнп удпвпљити захтеву или не. 

Примена пвпг изузетка се мпже пшекивати у малпм брпју слушајева. 

• Захтеви кпји се пднпсе на неку пд ниже наведених врста инфпрмација мпгу бити делимишнп или 

пптпунп пдбијени на пснпву шлана 14 Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама. У свим пвим 

слушајевима, ппднпсипцу захтева, у нашелу, неће бити пмпгућен приступ у лишне ппдатке, а биће 

пмпгућен у делпве дпкумента кпји препстају када се из оега издвпје инфпрмације кпје се щтите пп 

пвпм пснпву, на нашин предвиђен шл. 12 Закпна. 

• Ппдаци п другим ппднетим захтевима за приступ инфпрмацијама (ппщтина ће ускратити ппдатак п 

имену и презимену жалипца, адреси и другим кпнтакима, кап и лишне ппдатке других лица кпја се 

ппмиоу у жалби). 

• Ппдаци п ппднетим захтевима у вези са защтитпм ппдатака п лишнпсти (ппщтина ће ускратити све 

ппдатке на пснпву кпјих би се мпгап идентификпвати ппднпсилац захтева). 

• Ппдаци п државним службеницима и намещтеницима (ппщтине ће ускратити приступ оихпвим 

лишним ппдацима (нпр. матишни брпј, датум рпђеоа, кућна адреса и брпј телефпна, наципналнпст, 

ппдаци п здравственпм стаоу, спцијалнпм статусу и сл). 

• Ппдаци п исплатама (Ппщтина Мајданпек ће ускратити ппједине лишне ппдатке лица кпја дпбијају 

исплате из бучета - брпј рашуна у банци, матишни брпј, адреса станпваоа). 

 

Када се захтевпм траже инфпрмације из некпг предмета кпји је у ппступку, ппщтина ће прпценити да ли је 

нужнп ускратити приступ инфпрмацији привременп, за време трајаоа ппступка, акп би тп мпглп угрпзити 

даље впђеое ппступка. 

С пбзирпм на тп да није у пптпунпсти мпгуће унапред предвидети сваку ситуацију у кпјпј би билп 

пправданп ускратити приступ некпј инфпрмацији, наппмиоемп да је мпгуће да се и у пквиру других 
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категприја инфпрмација, псим пних кпје су изришитп наведене у пвпм ппглављу, нађу неки ппдаци у кпје би 

бип ускраћен приступ на пснпву защтите приватнпсти лица на кпја се ти ппдаци пднпсе. 

У вези са пвим мпгућим изузецима нарпшитп истишемп да је Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама 

пд јавнпг знашаја предвидеп мпгућнпст да се правп на приступ инфпрмацијама ускрати укпликп ппстпји 

претежнији интерес кпји се мпже супрптставити интересу тражипца (јавнпсти) да зна. Ни у слушају да 

ппстпји неки пд тих интереса, не знаши да ће приступ инфпрмацији бити пп аутпматизму ускраћен, већ се 

примеоује тзв. „трпделни тест" ( видети у Приручнику за примену Закпна п слпбпднпм приступу 

инфпрмацијама пд јавнпг значаја, стр. 69 дп 90). 

 

Мпгући разлпзи (интереси) за ускраћиваое приступа из шланпва 9, 13 и 14 Закпна су: 

• живпт, здравље, сигурнпст или кпје другп важнп дпбрп некпг лица (шлан 9. ст. 1. таш. 1); 

• спрешаваое или пткриваое кривишнпг дела, пптужеое за кривишнп делп, впђеое преткривишнпг 

ппступка пднпснп судскпг ппступка, изврщеое пресуде или спрпвпђеое казне, впђеое кпјег другпг 

правнп уређенпг ппступка, фер ппступаое и правишнп суђеое (шлан 9. ст. 1. таш. 2); 

• пдбрана земље, наципнална или јавна безбеднпст, међунарпдни пднпси (шлан. 9. ст. 1. таш. 3); 

• сппспбнпст државе да управља екпнпмским прпцесима у земљи, пствареое пправданих екпнпмских 

интереса (шлан 9. ст. 1. таш. 4) 

• државна, службена, ппслпвна и друга тајна, пднпснп инфпрмација кпја је дпступна самп пдређенпм 

кругу лица (шлан 9. ст. 1. таш. 5); 

• спрешаваое злпупптребе права на приступ инфпрмацијама (шлан 13); 

• правп на приватнпст, на углед, и кпје другп правп лица на кпје се тражена инфпрмација лишнп пднпси 

(шлан 14). 

 

 

Најшещће тражене инфпрмације пд јавнпг знашаја 
 

Инфпрмације пд јавнпг знашаја кпје најшещће захтевају ппјединци, невладине прганизације и медији, а 
пднпсе се на разне пбласти из делпкруга рада Ппщтинске управе и највищих пргана Ппщтине.

http://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/vodic/prirucnikzaprimenuzakonacir.pdf
http://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/vodic/prirucnikzaprimenuzakonacir.pdf
http://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/vodic/prirucnikzaprimenuzakonacir.pdf
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Инфпрмације п ппднпщеоу захтева за приступ инфпрмацијама 

 
 

Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпје се пднпсе или су настале у вези са радпм ппщтина 

Мајданпек и кпје се налазе на некпм дпкументу кпји је у ппседу ппщтине Мајданпек, мпже се ппднети на 

неки пд следећих нашина: 

• у писанпј фпрми на ппщтанску адресу: Светпг Саве бб, 19250 Мајданпек, за пвлащћенп лице за 
слпбпдан приступ инфпрмацијама или предајпм на Писарници ппщтине Мајданпек, радним 
данима пд 7:00 дп 15:00 шаспва, 

• усменп, на записник пред лицем пвлащћеним за слпбпдан приступ инфпрмацијама, у канцеларији 

бр. 24, радним данима између 9:00 и 14:00 шаспва 
 

Закпнске пдредбе у вези са ппднпщеоем захтева и пствариваоем права на приступ инфпрмацијама су 

следеће: 

1. Свакп (нпр. дпмаће и странп, физишкп и правнп лице) мпже да ппднесе захтев за приступ 

инфпрмацијама; 

2. Захтев мпра да садржи име или назив ппднпсипца захтева, адресу ппднпсипца захтева и щтп 

прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи; 

3. У захтеву се не мпра навести разлпг тражеоа инфпрмације; 

4. Правп на приступ инфпрмацијама се мпже пстварити такп щтп ће се тражити нещтп пд следећег: увид у 

дпкумент кпји садржи инфпрмацију, кппија дпкумента на кпјем се инфпрмација налази, пбавещтеое п 

тпме да ли прган ппседује инфпрмацију, пбавещтеое п тпме да ли је инфпрмација инаше дпступна; 

5. У вези са пствариваоем пвпг права мпгуће је наплатити самп трпщкпве умнпжаваоа и упућиваоа 

кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију, а не и друге евентуалне трпщкпве кпје прган има у 

вези са ппступаоем пп захтеву. Трпщкпви се мпгу наплатити у складу са Уредбпм и Трпщкпвникпм кпји је 

утврдила Влада Србије.  

6. Лице пвлащћенп за слпбпдан приступ инфпрмацијама је дужнп да ппступи пп захтеву без пдлагаоа, а 

најдуже у рпку пд 48 сати, 15 дана или дп 40 дана у зависнпсти пд врсте тражене инфпрмације. Пбавеза да 

се инфпрмација дпстави «без пдлагаоа» је пснпвна, и знаши да ће Градска ппщтина Мајданпек пдгпвприти 

пп захтеву пдмах шим буде у прилици да тп ушини; 

7. Лице пвлащћенп за слпбпдан приступ инфпрмацијама је пбавезнп да или пмпгући приступ 

инфпрмацији или да дпнесе рещеое кпјим ће захтев у пптпунпсти или делимишнп пдбити из разлпга 

кпји су пдређени Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Игнприсаое захтева и 

упућиваое нефпрмалних пбавещтеоа уместп ппступаоа пп захтеву није дппущтенп; 

8. У слушају да Лице пвлащћенп за слпбпдан приступ инфпрмацијама дпнесе рещеое кпјим се захтев 

пдбија, или у слушају да прппусти да дпнесе таквп рещеое или удпвпљи захтеву у рпку, ппднпсилац 

захтева има правп да ппкрене управни сппр. Управни сппр се ппкреће ппднпщеоем тужбе Управнпм суду, 

у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа рещеоа, пднпснп у рпку пд 60 дана пд истека рпка у кпме је 

требалп ппступити пп захтеву; 

9. Ппднпсилац захтева има правп да ппкрене управни сппр и у пднпсу на закљушак кпјим се оегпв захтев 

пдбацује кап неуредан, у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа закљушка. 

 

http://www.poverenik.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/53-uredba-o-visini-naknade-troskova.html
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Ппступак за пствариваое права на слпбпдан приступ  

инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 

 

 

Ппднпщеое захтева за пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја регулисан је 

Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10).  

Захтев за пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја тражилац инфпрмације 

(грађанин и правнп лице) мпже ппднети писменим путем или га мпже саппщтити усменп. 

 

Захтев мпра да садржи: 

• назив пргана власти 

• име, презиме и адресу тражипца 

• щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи. 

 

Тражилац пд пргана јавне власти мпже да захтева: 

• пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију, 

• да пмпгући увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, 

• да изда кппију тпг дпкумента, 

• да дпстави кппију дпкумента ппщтпм или на друти нашин. 

Захтев мпже да садржи и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације. Писмени 

захтев се мпже ппднети и лишнп на Писарници ппщтине. 

Акп се захтев пднпси на инфпрмацију за кпју се мпже претппставити да је пд знашаја за защтиту живпта или 

слпбпде некпг лица, пднпснп за угрпжаваое или защтиту здравља станпвнищтва и живптне средине, прган 

власти мпра да пбавести тражипца п ппседпваоу те инфпрмације, да стави на увид дпкумент кпји садржи 

тражену инфпрмацију, пднпснп да изда кппију тпг дпкумента најкасније у рпку пд 48 сати пд пријема 

захтева. 

Акп прган власти није у мпгућнпсти, из пправданих разлпга, да у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева 

пбавести тражипца п ппседпваоу инфпрмације, да стави на увид дпкумет кпји садржи тражену 

инфпрмацију, да изда пднпснп да упути кппију тпг дпкумента, дужан је да п тпме пдмах пбавести тражипца 

и пдреди накнадни рпк, кпји не мпже бити дужи пд 40 дана пд дана пријема захтева, у кпме ће тражипца 

пбавестити п ппседпваоу инфпрмације, ставити на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, 

издати, пднпснп упутити кппију тпг дпкумента. 

Лицу кпје није у стаоу да без пратипца изврщи увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, 

пмпгућиће се да тп ушини уз ппмпћ пратипца. 

Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију је бесплатан. 

Прган власти је дужан да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, тражипца 

пбавести п ппседпваоу инфпрмације, стави на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп 

изда или упути кппију тпг дпкумента. 

Кппија дпкумента кпја садржи тражену инфпрмацију издаје се уз пбавезу тражипца да плати накнаду 

нужних трпщкпва израде те кппије, а у слушају упућиваоа и трпщкпве упућиваоа. 

Влада прпписује трпщкпвник на пснпву кпга прган пбрашунава трпщкпве. 
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Пд пбавезе плаћаоа накнаде за издаваое кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију, 

пслпбпђени су: 

• нпвинари, када кппију дпкумента захтевају ради пбављаоа свпг ппзива, 

• удружеоа за защтиту људских права, када кппију дпкумента захтевају ради пствариваоа 

циљева удружеоа, 

• сва лица када се тражена инфпрмација пднпси на угрпжаваое, пднпснп защтиту здравља 

станпвнищтва и живптне средине, псим у слушајевима из шлана 10. став 1. Закпна, пднпснп акп 

се ради п инфпрмацији кпја је већ пбјављена и дпступна у земљи или на интернету. 

Тражилац инфпрмације мпже изјавити жалбу Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг знашаја у рпку пд 15 

дана пд дана дпстављаоа рещеоа пргана власти. 

У тпку 2011. гпдине билп је ппднетп вище захтева за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Ппщтинска 

управа пдгпвприла је на сваки ппднесен захтев у рпкпвима предвиђеним Закпнпм. 

На седници Скупщтине ппщтине Мајданпек кпја је пдржана дана 24. децембра 2011. гпдине дпнета је 

Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п накнадама за услуге кпје пружа Ппщтинска управа. 
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Пример захтева 
 
 
Ппщтина Мајданпек  
Светпг Саве бб 
19250 МАЈДАНПЕК 
 
 
 

З А Х Т Е В 
за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја 

 
На пснпву шлана 15. ст.1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл. гласник 

РС брпјеви 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), пд гпре наведенпг пргана јавне власти тражим да ми пмпгући да 
пстварим правп на приступ инфпрмацијама на један пд следећих 
нашина (запкружити редни брпј или редне брпјеве):  

1. Да ме пбавести да ли ппседује инфпрмацију на кпју се пднпси пвај захтев  

2. Да ме пбавести да ли је тражена инфпрмација инаше дпступна  

3. Да ми пмпгући да пстварим увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију  

4. Да ми дпстави кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију  

5. Да ми дпстави пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију 

4.1   ппщтпм, на адресу ___________________________________________  
4.2   електрпнскпм ппщтпм, на адресу _______________________________  
4.3   факспм, на брпј ____________________  

  
Тражена инфпрмација или назив дпкумента:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(пписати щтп прецизније инфпрмацију кпја се тражи, навести друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое 
тражене инфпрмације)  

 

 

У _____________________  

Дана________201__. гпдине  

 

 

                                                                                                                                                 

__________________________  

                                                                                                                                                   Име и презиме или назив  

__________________________ 

                                                                                                                                                       Адреса   

__________________________  

                                                                                                                                                       други ппдаци за кпнтакт  

__________________________ 

                                                                                                                                                     Пптпис  
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Пбразац жалбе прптив пдлуке пргана власти кпјпм је пдбијен или пдбашен 

захтев за приступ инфпрмацији 
 

Ппверенику за инфпрмације  

пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти 

Немаоина 22-26 

11000 БЕПГРАД 

 

Ж А Л Б А 
 

____________________________________________________________________________________ 
Име, презиме, пднпснп назив, адреса и седищте жалипца 

прптив рещеоа-закљушка 

____________________________________________________________________________________ 
назив пргана кпји је дпнеп пдлуку 

Брпј _______________________пд _________________________гпдине. 
 
Наведенпм пдлукпм пргана власти (рещеоем, закљушкпм, пбавещтеоем у писанпј фпрми са 

елементима пдлуке), супрптнп закпну, пдбијен-пдбашен је мпј захтев кпји сам ппднеп/ла-упутип/ла дана
 гпдине и такп ми ускраћенп-пнемпгућенп пствариваое 
уставнпг и закпнскпг права на слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Пдлуку 
ппбијам у целпсти, пднпснп  у делу кпјим јер није заснпвана на Закпну п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

На пснпву изнетих разлпга, предлажем да Ппвереник уважи мпју жалбу, ппнищти пдлука 
првпстепенпг пргана и пмпгући ми приступ траженпј/им инфпрмацији/ма. 

Жалбу ппднпсим благпвременп, у закпнскпм рпку утврђенпм у шлану 22. ст. 1. Закпна п слпбпднпм 
приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

 

У _____________________  

Дана________201__. гпдине  

                                                                                                                                               

_______________________________  

                                                                                                                                          Ппднпсилац жалбе / Име и презиме 

_______________________________ 

                                                                                                                                             Адреса   

_______________________________  

                                                                                                                                               други ппдаци за кпнтакт  

_______________________________ 

                                                                                                                                             Пптпис  

 
 

 

Наппмена: 
У жалби се мпра навести пдлука кпја се ппбија (рещеое, закљушак, пбавещтеое), назив пргана кпји је 
пдлуку дпнеп, кап и брпј и датум пдлуке. Дпвпљнп је да жалилац наведе у жалби у кпм ппгледу је 
незадпвпљан пдлукпм, с тим да жалбу не мпра ппсебнп пбразлпжити. Акп жалбу изјављује на пвпм 
пбрасцу, дпдатнп пбразлпжеое мпже ппсебнп прилпжити. 
Уз жалбу пбавезнп прилпжити кппију ппднетпг захтева и дпказ п оегпвпј предаји-пућиваоу пргану кап и 
кппију пдлуке пргана кпја се пспправа жалбпм. 
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Пбразац жалбе када прган власти  
није ппступип/ није ппступип у целпсти/ пп захтеву тражипца у закпнскпм рпку (ћутаое управе) 

 

 

Ппверенику за инфпрмације  

пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти 

Немаоина 22-26 

11000 БЕПГРАД 

 

У складу са шланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја ппднпсим: 

 
 

Ж А Л Б У 
прптив 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

навести назив пргана 
 

збпг тпга щтп прган власти: није ппступип / није ппступип у целпсти / у закпнскпм рпку 
(ппдвући збпг шега се изјављује жалба) 

 
пп мпм захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпји сам ппднеп тпм пргану дана 
________________________гпдине, а кпјим сам тражип/ла да ми се у складу са  Закпнпм п слпбпднпм 
приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја пмпгући увид- кппија дпкумента кпји садржи инфпрмације п /у 
вези са : ______________________________________________________________________________ 

(навести ппдатке п захтеву и инфпрмацији/ама) 
 

На пснпву изнетпг, предлажем да Ппвереник уважи мпју жалбу и пмпгући ми приступ траженпј/им 
инфпрмацији/ма. 

Кап дпказ, уз жалбу дпстављам кппију захтева са дпказпм п предаји пргану власти. 
 

Ппднпсилац жалбе / Име и презиме 
 

У _____________________  

Дана________201__. гпдине  

                                                                                                                                               

_______________________________  

                                                                                                                                                          Ппднпсилац жалбе / Име и презиме 

_______________________________ 

                                                                                                                                                       Адреса   

_______________________________  

                                                                                                                                                                други ппдаци за кпнтакт  

_______________________________ 

                                                                                                                                                          Пптпис  
 

 

Наппмена: 

Кпд жалбе збпг неппступаоу пп захтеву у целпсти, треба прилпжити и дпбијени пдгпвпр пргана власти. 
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