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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

Републике Србије број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., и 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон 103/2015; 99/2016; 

113/2017; 95/2018; и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 

101/2016 др Закона, 47/2018 др Закона) и члана 40. Статута општине Трговиште 

(„Службени гласник Града Врања“, бр. 3/19), Скупштина општине Трговиште, на 

седници скупштине одржаној дана  30.12.2020. године, донела је: 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 401-131/2019 од дана 

20.12.2019. године, врше се следеће измене и допуне и то: 

 

 Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

 

Укупни приходи и примања остају непромењени и износе 

847.206.824,00 динара. 

Укупни расходи и издаци остају непромењени  и износе 847.206.824,00 

динара. 

 

 Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

 

714552 – Боравишна такса смањује се за 4.100.000,00 

714562 – Накнада за заштиту и унапређење животне средине увећава 

се за 555.720,00 

714565 – Накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и домаће радиности увећава се за 

110.427.280,00  

732151 – Текуће донације од међународних организација у корист 

нивоа општине смањују се за 4.000.000,00 

733151 – Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 

увећавају се за 10.000.000,00 

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

корист нивоа општина увећавају се за 1.400.000,00 

733251 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у крист нивоа општина смањује се за 2.000.000,00 

741152 – Приходи од камата на средства корисника буџета општине 

смањују се за 2.000.000,00 
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741531 – Комуналне таксе за коришћење простора на јавним 

површинама смањују се за 110.000.000,00 

742155 – Приходи од давања у закуп , односно на коришћење 

непокретности у општинској својини смањују се за 285.000,00 

742251 – Општинске административне таксе увећавају се за 2.000,00 

 

 Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

 

Економска класификација 414 замењује се износом 5.713.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 414 остаје непромењена и  износи 950.000 

динара (извор финансирања 03 – Социјални доприноси); 

Економска класификација 416 замењује се износом 2.020.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 421 замењује се износом 46.897.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се износом 115.213.961 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 424 замењује се износом 122.559.970 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 425 замењује се износом 15.095.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 481 замењује се износом 29.601.727 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 482 замењује се износом 685.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 472 замењује се износом 23.700.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 499120 замењује се износом 4.540.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се износом 189.353.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 512 замењује се износом 5.397.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 541 замењује се износом 501.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 621 замењује се износом 15.300.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

 

 Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

 

Функција 040 увећава се и износи 21.200.000 динара; 

Функција 110 увећава се и износи 31.331.695 динара; 

Функција 111 увећава се и износи 33.438.100 динара; 

Функција 112 смањује се и износи 4.540.000 динара; 

Функција 130 увећава се и износи 193.184.000 динара; 

Функција 150 увећава се и износи 14.060.000 динара; 

Функција 451 увећава се и износи 50.300.000 динара; 
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Функција 620 смањује се и износи 10.000.000 динара; 

Функција 820 увећава се и износи 24.344.000 динара; 

 

 

 Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 110:  

- Позиција 6 економска класификација 423 износ од 22.969.695 динара 

увећава се за 1.500.000 динара, и износи 24.469.695 динара; 

Функција 111:  

- Позиција 21 економска класификација 423 износ од 5.900.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 6.900.000 динара; 

Функција 040:  

- Позиција 46 економска класификација 472 износ од 1.700.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 2.200.000 динара; 

Функција 112:  

- Позиција 53 економска класификација 499120 износ од 6.760.000 

динара смањује се за 5.320.000 динара, и износи 1.440.000 динара; 

Функција 130: 

- Позиција 57 економска класификација 414  износ од 1.600.000 динара 

увећава се за 700.000 динара, и износи 1.300.000 динара; 

- Позиција 60 економска класификација 421  износ од 10.000.000 динара 

увећава се за 2.000.000 динара, и износи 12.000.000 динара; 

- Позиција 64 економска класификација 425  износ од 3.000.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 4.000.000 динара; 

- Позиција 70 економска класификација 512  износ од 2.800.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 3.300.000 динара; 

- Позиција 72 економска класификација 621  износ од 800.000 динара 

смањује се за 500.000 динара, и износи 300.000 динара; 

- Позиција 79 економска класификација 481  износ од 2.000.000 динара 

смањује се за 1.000.000 динара, и износи 1.000.000 динара; 

Функција 150: 

- Позиција 87 економска класификација 421  износ од 20.000 динара 

увећава се за 20.000 динара, и износи 40.000 динара; 

Функција 451: 

- Позиција 105 економска класификација 424  износ од 27.500.000 

динара увећава се за 500.000 динара, и износи 28.000.000 динара; 

Функција 620: 

- Позиција 117 економска класификација 424  износ од 500.000 динара 

смањује се за 250.000 динара, и износи 250.000 динара; 

- Позиција 118 економска класификација 511  износ од 500.000 динара 

смањује се за 250.000 динара, и износи 250.000 динара; 

- Позиција 119 економска класификација 541  износ од 1.000.000 динара 

смањује се за 500.000 динара, и износи 500.000 динара; 

Функција 820: 

- Позиција 156 економска класификација 421  износ од 2.150.000 динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 2.250.000 динара; 

Функција 911: 
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- Позиција 173 економска класификација 416  износ од 250.000 динара 

увећава се за 20.000 динара, и износи 270.000 динара; 

- Позиција 180 економска класификација 482  износ од 50.000 динара 

смањује се за 20.000 динара, и износи 30.000 динара; 

Функција 473: 

- Позиција 185 економска класификација 411  износ од 2.530.000 динара 

увећава се за 20.000 динара, и износи 2.550.000 динара; 

- Позиција 186 економска класификација 412  износ од 422.000динара 

увећава се за 5.000 динара, и износи 427.000 динара; 

Функција 330: 

- Позиција 206 економска класификација 411  износ од 77.000 динара 

смањује се за 20.000 динара, и износи 57.000 динара; 

- Позиција 207 економска класификација 412  износ од 55.400 динара 

смањује се за 5.000 динара, и износи 50.400 динара; 

 

 Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

 
Програм 2. Комуналне делатности мења се и у укупном износу износи 

81.503.000 динара; 

Програм 4. Развој туризма мења се и у укупном износу износи 16.314.000 

динара; 

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура мења се и у 

укупном износу износи 50.300.000 динара; 

Програм 11. Социјална и дечја заштита мења се и у укупном износу износи 

44.531.727 динара; 

Програм 14. Развој спорта и омладине мења се и у укупном износу износи 

27.560.000 динара; 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе мења се и у укупном износу 

износи 224.739.287 динара; 

 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе  мења се у укупном 

износу и износи 70.969.795 динара; 

 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику Града Врања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ДАНА30.12.2020.ГОДИНЕ; БРОЈ: 401-149/2020 

 

          Председник Скупштине 

  

  ________________________ 

             Александар Колић 


