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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  29.09.2021. године, донела је: 

 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 400-21/2020 дана 18.12.2020. 

године, врше се следеће измене и допуне и то: 

 

 Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

 

Укупни приходи и примања 592.715.000,00 увећавају се за 72.400.000,00 

и износе 665.115.000,00.  

Укупни расходи и издаци 592.715.000,00 увећавају се за 72.400.000,00 и 

износе 665.115.000,00.  

 

 

 Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

 

Укупни приходи и примања увећавају се за  72.400.000,00 динара. 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, 

износ од 6.500.000,00 увећава се за 9.000.000,00 (извор финансирања 13-Вишак 

прихода оз претходне године) и износе 15.500.000,00; 

714513 – Комунална такса за држање моторних, друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, износ од 2.000.000,00 

увећава се за 300.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из буџета) и износи 

2.300.000,00 ; 

714562 - Накнада за заштиту и унапређење животне средине, износ од 

120.000.000,00 смањује се за 100.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из 

буџета) и износи 20.000.000,00 динара 



2 

 

714565 - Накнада за коришћење простора на јавној површини, износ од 

121.500.000,00 увећава се за 26.600.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из 

буџета) и износи 148.100.000,00 динара; 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, 

износ од 4.500.000,00 увећава се за 5.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи 

из буџета) и износе 9.500.000,00; 

742155 – Приходи од давања у закуп, односно на коришћење , износ од 

1.000.000,00 увећава се за 131.500.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из 

буџета)   и износе 132.500.000,00; 

 

 

 Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

 

Економска класификација 414 замењује се износом 4.293.000 

динара(извор финансирања 01 – Приход из буџета) 

Економска класификација 416 замењује се износом 5.850.000 динара 

(извор  финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 421 замењује се износом 71.376.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 422 замењује се износом 3.335.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се износом 84.157.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 424 замењује се износом 56.629.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 425 замењује се износом 33.673.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 426 замењује се износом 12.129.485 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 451 замењује се износом 36.601.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 464 замењује се износом 21.300.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 481 замењује се износом 30.008.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 483 замењује се износом 3.271.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 499 замењује се износом 23.800.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се износом 84.178.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 512 замењује се износом 13.437.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 541 замењује се износом 5.501.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

 

 

 Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 
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 Функција 110 смањује се и износи 28.022.000 динара; 

Функција 111 смањује се и износи 30.488.000 динара; 

Функција 112 увећава се и износи 23.800.000 динара; 

Функција 130 увећава се и износи 152.677.485 динара; 

Функција 411 смањује се и износи  9.500.000 динара; 

Функција 451 увећава се и износи 50.300.000 динара; 

Функција 474 увећава се и износи 93.795.000 динара; 

Функција 510 увећава се и износи 61.700.000 динара; 

Функција 620 увећава се и износи 14.800.000 динара; 

Функција 640 увећава се и износи 7.200.000 динара; 

Функција 760 увећава се и износи 14.400.000 динара; 

 Функција 810 увећава се и износи 14.000.000 динара; 

Функција 160 увећава се и износи 17.811.000 динара; 

Функција 820 увећава се и износи 18.885.000 динара; 

                    Функција 911 смањује се и износи 23.344.515 динара; 

                    Функција 330 смањује се и износи 2.019.000 динара; 

 

 Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

 

Функција 110:  

- Позиција 1 економска класификација 411 износ од 4.743.000 динара 

смањује се за 330.000 динара, и износи 4.413.000 динара; 

- Позиција 2 економска класификација 412 износ од 792.000 динара 

смањује се за 10.000 динара, и износи 782.000 динара; 

- Позиција 4/1 економска класификација 416 износ од 3.000.000 динара 

смањује се за 1.000.000 динара, и износи 2.000.000 динара; 

- Позиција 7 економска класификација 423 износ од 17.500.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 18.500.000 динара; 

Функција 111:  

- Позиција 15 економска класификација 411 износ од 7.521.000 динара 

увећава се за 700.000 динара, и износи 8.221.000 динара; 

- Позиција 16 економска класификација 412 износ од 1.253.000 динара 

увећава се за 140.000 динара, и износи 1.393.000 динара; 

- Позиција 28 економска класификација 412 износ од 150.000 динара 

смањује се за 140.000 динара, и износи 10.000 динара; 

- Позиција 32 економска класификација 411 износ од 8.342.000 динара 

смањује се за 3.500.000 динара, и износи 4.842.000 динара; 

- Позиција 33 економска класификација 412 износ од 1.390.000 динара 

смањује се за 400.000 динара, и износи 990.000 динара; 

Позиција 37 економска класификација 416 износ од 550.000 динара 

смањује се за 300.000 динара, и износи 250.000 динара; 

Позиција 40 економска класификација 423 износ од 3.600.000 динара 

увећава се за 2.500.000 динара, и износи 6.100.000 динара; 

Функција 112:  

- Позиција 53 економска класификација 499 износ од 14.200.000 динара  

увећава се за 8.100.000.000 динара, и износи 22.300.000 динара; 

Функција 130: 
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- Позиција 55 економска класификација 411  износ од 30.000.000 динара 

увећава се за 3.000.000 динара, и износи 33.000.000 динара; 

- Позиција 56 економска класификација 412  износ од 5.194.000 динара 

увећава се за 400.000 динара, и износи 5.594.000 динара; 

- Позиција 60 економска класификација 416  износ од 1.600.000 динара 

смањује се за 500.000 динара, и износи 1.100.000 динара; 

- Позиција 63 економска класификација 423  износ од 8.481.000.000 

динара увећава се за 10.600.000 динара, и износи 19.081.000 динара; 

- Позиција 64 економска класификација 424  износ од 7.392.000 динара 

увећава се за 3.000.000 динара, и износи 10.392.000 динара; 

- Позиција 65 економска класификација 425  износ од 3.500.000 динара 

увећава се за 300.000 динара, и износи 3.800.000 динара; 

- Позиција 69 економска класификација 483  износ од 700.000 динара 

увећава се за 1.400.000 динара, и износи 2.100.000 динара; 

- Позиција 70 економска класификација 511  износ од 500.000 динара 

смањује се за 200.000 динара, и износи 300.000 динара; 

- Позиција 71 економска класификација 512 износ од 1.000.000 динара 

смањује се за 200.000 динара, и износи 800.000 динара; 

- Позиција 74/1 економска класификација 416 износ од 0 динара увећава 

се за 800.000 динара, и износи 800.000 динара; 

- Позиција 75 економска класификација 421 износ од 11.100.000 динара 

увећава се за 11.000.000 динара, и износи 22.100.000 динара; 

                   - Позиција 76 економска класификација 423 износ од 3.100.000 динара 

смањује се за 1.000.000 динара, и износи 2.100.000 динара; 

                   - Позиција 78 економска класификација 425 износ од 200.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 1.200.000 динара; 

                   - Позиција 80 економска класификација 481 износ од 1.000.000 динара 

смањује се за 500.000 динара, и износи 500.000 динара; 

                   - Позиција 86 економска класификација 423 износ од 200.000 динара 

смањује се за 100.000 динара, и износи 100.000 динара;  

                   - Позиција 87 економска класификација 426 износ од 200.000 динара 

смањује се за 100.000 динара, и износи 100.000 динара; 

Функција 411: 

- Позиција 96 економска класификација 464  износ од 10.000.000 динара 

смањује се за 3.000.000 динара, и износи 7.000.000 динара; 

Функција 451: 

- Позиција 104 економска класификација 421  износ од 10.000.000 

динара смањује се за 5.000.000 динара, и износи 5.000.000 динара; 

- Позиција 106/1 економска класификација 425 износ од 0 динара 

увећава се се за 18.000.000 динара, и износи 18.000.000 динара; 

- Позиција 107 економска класификација 451 износ од 15.000.000 динара 

увећава се се за 500.000 динара, и износи 15.500.000 динара; 

Функција 474: 

- Позиција 108 економска класификација 423 износ од 1.500.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 2.000.000 динара; 

- Позиција 111 економска класификација 511 износ од 76.100.0000 

динара увећава се за 4.000.000 динара, и износи 80.100.000 динара; 

Функција 510: 
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- Позиција 111/2 економска класификација 421  износ од 16.000.000 

динара увећава се за 10.000.000 динара, и износи 26.000.000 динара; 

Функција 620: 

- Позиција 120 економска класификација 541  износ од 2.000.000 динара 

увећава се за 2.500.000 динара, и износи 4.500.000 динара; 

      Функција 640: 

- Позиција 124 економска класификација 425  износ од 3.700.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 4.700.000 динара; 

       Функција 760: 

- Позиција 128 економска класификација 464  износ од 9.000.000 динара 

увећава се за 5.300.000 динара, и износи 14.300.000 динара; 

Функција 810: 

- Позиција 129 економска класификација 481  износ од 11.500.000 

динара увећава се за 2.500.000 динара, и износи 14.000.000 динара, 

Функција 160: 

- Позиција 137 економска класификација 411  износ од 3.412.000 динара 

увећава се за 130.000 динара, и износи 3.542.000 динара, 

                  - Позиција 143 економска класификација 421  износ од 375.000 динара 

увећава се за 300.000 динара, и износи 675.000 динара, 

- Позиција 145 економска класификација 423  износ од 9.480.000 динара 

смањује се за 550.000 динара, и износи 8.930.000 динара, 

- Позиција 147 економска класификација 425  износ од 253.000 динара 

увећава се за 750.000 динара, и износи 1.003.000 динара, 

Функција 820: 

                  - Позиција 154 економска класификација 414  износ од 360.000 динара 

увећава се за 200.000 динара, и износи 560.000 динара, 

                  - Позиција 161 економска класификација 425  износ од 440.000 динара 

смањује се за 200.000 динара, и износи 240.000 динара, 

                  - Позиција 166 економска класификација 512  износ од 60.000 динара 

увећава се за 600.000 динара, и износи 660.000 динара 

 Функција 911: 

                   - Позиција 178 економска класификација 423  износ од 1.265.000 динара 

смањује се за 300.000 динара, и износи 965.000 динара, 

                   - Позиција 181 економска класификација 426  износ од 1.725.000 динара 

смањује се за 300.000 динара, и износи 1.425.000 динара, 

 Функција 473: 

                   - Позиција 202 економска класификација 421  износ од 350.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 850.000 динара, 

                   - Позиција 202 економска класификација 423  износ од 1.000.000 динара 

смањује се за 500.000 динара, и износи 500.000 динара, 

 Функција 330: 

                   - Позиција 209 економска класификација 414  износ од 105.000 динара 

увећава се за 10.000 динара, и износи 115.000 динара, 

                   - Позиција 212 економска класификација 423  износ од 1.100.000 динара 

смањује се за 500.000 динара, и износи 600.000 динара, 
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 Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

 
 Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање мења се и у 

            укупном износу износи 14.800.000 динара;          

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

78.903.000 динара; 

Програм 3. Локални економски развој мења се и у укупном износу износи 

103.295.000 динара; 

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

укупном износу износи 50.300.000 динара; 

Програм 8. Предшколско образовање и васпитање мења се и у укупном износу 

износи 23.344.515 динара; 

Програм 12. Здравствена заштита мења се и у укупном износу износи 

14.400.000 динара; 

Програм 13. Развој културе  и информисања мења се и у укупном износу 

износи 24.485.000 динара; 

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

18.900.000 динара; 

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

износи 196.307.485 динара; 

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе  мења се у укупном износу 

и износи 61.710.000 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 

ДАНА: 30.09.2021.ГОДИНЕ; БРОЈ: 401-193/2021 

 

 

 

          Председник Скупштине 

  

  ________________________ 

             Александар Колић 


