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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  29.12.2021. 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  износе 741.115.000,00 и не мењају се .  

Укупни расходи и издаци  износе 741.115.000,00 и не мењају се.  

 

 Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

 

Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци остају 

непромењени. 

 

 

 

 Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 415 замењује се износом 120.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 421 замењује се износом 2.076.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се износом 67.153.000 динара           

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 424 замењује се износом 11.500.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 
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Економска класификација 464 замењује се износом 19.000.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 499 замењује се износом 278.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се износом 870.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

 

 

 

 Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 110 увећава се и износи 39.622.000 динара; 

Функција 111 увећава се и износи 35.018.000 динара; 

Функција 112 смањује се и износи 278.000 динара; 

Функција 130 увећава се и износи 177.150.485 динара; 

Функција 510 смањује се и износи 61.200.000 динара; 

Функција 760 увећава се и износи 19.000.000 динара; 

Функција 820 увећава се и износи 21.365.000 динара; 

Функција 911 увећава се и износи 23.344.515 динара; 

 

 Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

 

Функција 110:  

- Позиција 7 економска класификација 423 износ од 27.700.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 28.200.000 динара; 

Функција 111:  

- Позиција 22 економска класификација 423 износ од 5.500.000 динара  

увећава се за 500.000 динара, и износи 6.000.000 динара; 

-   Позиција 40 економска класификација 423 износ од 7.100.000 динара 

умањује се за 2.000.000 динара, и износи 5.100.000; 

Функција 112: 

-  Позиција 53 економска класификација 499 износ од 3.278.000 динара 

умањује се за 3.000.000 динара, и износи 278.000 динара; 

Функција 130: 

- Позиција 63 економска класификација 423  износ од 19.081.000 динара 

увећава се за 3.000.000 динара, и износи 22.081.000 динара; 

Функција 510 

-Позиција 112 економска класификација 424 износ од 12.000.000 динара 

умањује се за 500.000 динара, и износи 11.500.000 динара; 

Функција 760 

-Позиција 128 економска класификација 464 износ од 18.000.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 19.000.000 динара; 

Функција 820 

                   -Позиција 157 економска класификација 421 износ од 1.986.000 дианра 

увећава се за 100.000 динара и износи 2.076.000 динара; 

     -Позиција 159 економска класификација 423 износ од 5.262.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 5.762.000 динара; 

     -Позиција 168 економска класификација 423 износ од 100.000 динара 

умањује се за 90.000 динара, и износи 10.000 динара; 
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     Функција 911 

                   -Позиција 174 економска класификација 415 износ од 20.000 динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 120.000 динара; 

-Позиција 184 економска класификација 511 износ од 970.000 динара 

умањује се за 100.000 динара, и износи 870.000 динара (извор финансирања 01 – 

Приход из буџета ) 

 

 

 

 Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

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

79.903.000 динара; 

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

122.945.000 динара; 

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

19.300.000 динара; 

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

износи 26.565.000 динара; 

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

19.200.000 динара; 

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

износи 204.085.485 динара; 

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

и износи 77.450.000 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: 29.12.2021.ГОДИНЕ; БРОЈ: 401-293/2021. 

 

 

 

 

          Председник Скупштине 

  

  ________________________ 

             Александар Колић 
 


