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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  26.03.2021. 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 742.855.000,00 увећавају се за 8.540.000,00 

и износе 751.395.000,00.  

Укупни расходи и издаци 742.855.000,00 увећавају се за 8.540.000,00 и 

износе 751.395.000,00.  

 

 Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

 

Укупни приходи и примања увећавају се за  8.540.000,00 динара (извор 

финансирања 01-Приходи из буџета). 

711111 – Порез на зараде увећава се за 1.980.000,00 (извор 

финансирања 01-Приходи из буџета) и износи 61.980.000,00. 

711146 – Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу 

Пореске управе увећава се за 500.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из 

буџета) и износи 505.000,00. 

732151 – Текуће донације од међународних организација у корист 

нивоа општина смањују се за 15.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из 

буџета) и износе 5.000.000,00. Такође, повећава се за 6.000.000,00 (извор 

финансирања 06-Донације од међународних организација) и износе 6.000.000,00. 

745151 – Остали приходи у корист нивоа опшина,  увећавају се за 

14.600.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из буџета) и износе 15.030.000,00; и 

за 60.000,00 (извор финансирања 04-Сопствени приходи буџетских корисника) и 

износе 130.000,00. 
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772111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета 

Републике из претходне године, увећавају се за 400.000,00 (извор финансирања 01-

Приходи из буџета) и износе 400.000,00; 

 

 Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

 

Економска класификација 421 замењује се износом 30.576.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 422 замењује се износом 4.585.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се износом 58.977.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 425 замењује се износом 11.823.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 426 замењује се износом 12.529.485 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 481 замењује се износом 28.208.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 483 замењује се износом 3.911.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 49912 замењује се износом 18.700.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 512 замењује се износом 12.027.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

 

 Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

 Функција 090 увећава се и износи 21.895.000 динара; 

Функција 111 увећава се и износи 29.728.000 динара; 

Функција 112 смањује се и износи 18.700.000 динара; 

Функција 130 увећава се и износи 133.307.485 динара; 

Функција 150 увећава се и износи 6.700.000 динара; 

Функција 160 увећава се и износи 13.531.000 динара; 

Функција 474  увећава се и износи 249.195.000 динара; 

Функција 810 увећава се и износи 11.500.000 динара; 

Функција 830 увећава се и износи 2.000.000 динара; 

 

 Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

 

Функција 111:  

- Позиција 40 економска класификација 423 износ од 1.600.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 2.100.000 динара; 

Функција 090:  

- Позиција 51 економска класификација 481 износ од 3.050.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 3.550.000 динара; 

Функција 112: 

- Позиција 53 економска класификација 49912  износ од 17.200.000 

динара смањује се за 500.000 динара, и износи 16.700.000 динара; 

Функција 130: 
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- Позиција 65 економска класификација 425  износ од 3.000.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 3.500.000 динара; 

- Позиција 75 економска класификација 421  износ од 6.100.000 динара 

увећава се за 5.000.000 динара, и износи 11.100.000 динара; 

Функција 150: 

- Позиција 90 економска класификација 423  износ од 2.390.000 динара 

увећава се за 1.980.000 динара, и износи 4.370.000 динара; 

Функција 474: 

- Додаје се нова позиција 107/1 економска класификација 421  износ од 

0,00 динара увећава се за 300.000 динара, и износи 300.000 динара (извор 

финансирања 06-Донације од међународних организација); 

- Додаје се нова позиција 107/2 економска класификација 422  износ од 

0,00 динара увећава се за 500.000 динара, и износи 500.000 динара (извор 

финансирања 06-Донације од међународних организација); 

- Додаје се нова позиција 111/1 економска класификација 512  износ од 

0,00 динара увећава се за 5.200.000 динара, и износи 5.200.000 динара(извор 

финансирања 06-Донације од међународних организација); 

Функција 810: 

- Позиција 129 економска класификација 481  износ од 20.000.000 

динара смањује се за 8.500.000 динара, и износи 11.500.000 динара; 

Функција 830: 

- Позиција 131 економска класификација 481  износ од 500.000 динара 

увећава се за 1.500.000 динара, и износи 2.000.000 динара; 

Функција 160: 

- Позиција 145 економска класификација 423  износ од 5.480.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 6.480.000 динара (МЗ Радовница); 

- Додаје се нова позиција 148/1 економска класификација 426  износ од 

0,00 динара увећава се за 60.000 динара, и износи 60.000 динара (извор 

финансирања 04-Сопствени приходи буџетских корисника) (МЗ Шајинце); 

- Позиција 149 економска класификација 483  износ од 30.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 530.000 динара (МЗ Шајинце); 

 

 Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

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

261.695.000 динара; 

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

34.095.000 динара; 

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

износи 23.785.000 динара; 

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

17.200.000 динара; 

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

износи 166.307.485 динара; 

 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе  мења се у укупном 

износу и износи 47.790.000 динара; 
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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: 26.03.2021.ГОДИНЕ; БРОЈ: 401-52/2021 

 

          Председник Скупштине 

  

  ________________________ 

             Александар Колић 


