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На основу члана  4 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 

Србије број 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015 ; 99/2016;113/2017; 

95/2018;31/2019; 72/2019 и 149/2020), и члана 32.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број: 129/2007  i 83/2014 – др. закон 

101/16-др.закон и 47/2018 ) и члана 40. Статута општине Трговиште („Службени 

гласник Града Врања“, бр. 3/19),  Скупштина општине Трговиште, на седници 

Скупштине одржаној дана 16.06 2022. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 400-19/2021 дана 17.12.2021. 

године, врше се следеће измене и допуне и то: 

 

 Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

 

Укупни приходи и примања 729.886.000,00 увећавају се за 44.700.000,00 

и износе 774.586.000,00.  

Укупни расходи и издаци 729.886.000,00 увећавају се за 44.700.000,00 и 

износе 774.586.000,00.  

 

 Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

 

 

Укупни приходи и примања увећавају се за  44.700.000,00 динара. 

 

711111 – Порез на зараде , износ од 69.000.000,00 динара увећава се за 

1.700.000,00 динара и износи 70.700.000,00 динара;  

713423 -Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима , 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе, износ од 105.000,00 

динара  увећава се за 200.000,00 и износи 305.000,00 динара; 

714565 - Накнаде за коршићење 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, износ од 

148.500.000,00 динара умањује се за 100.200.000,00 динара и износи 48.300.000,00 

динара; 
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                     714567- Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, износ 

од 0,00 динара увећава се за 40.000.000,00 динара и износи 40.000.000,00 динара; 

731151 – Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа 

општина, износ од 25.000.000,00 умањују се за 24.700.000,00 (извор финансирања 

15-Неутрошена средства из донација из ранијих година) и износе 300.000,00 ; 

732151 – Текуће донације од међународних организација у корист 

нивоа општина, износ од 0,00 динара увећавају се за 24.700.000,00 (извор 

финансирања 15-Неутрошена средства из донација из ранијих година) и износе 

24.700.000,00 динара ; 

733251- Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у 

корист нивоа општина, износ од 8.500.000,00 динара увећава се за 3.000.000,00 

динара ( извор финансирања 06- донације од међународних организација) и износи 

11.500.000,00 динара; 

                      742155- Приходи давања у закуп односно на коришћење 

непокретности у општинској својини која користе општине и индиректни 

корисници њиховог буџета, износ од 142.170.500, 00 динара увећава се и износи 

100.000.000,00 динара и износи 242.170.500,00 динара; 

 

 Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

 

Економска класификација 414 замењује се износом 4.229.400 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 416 замењује се износом 8.861.800 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 421 замењује се износом 53.921.600 динара           

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 422 замењује се износом 3.875.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује се износом 65.018.300 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 424 замењује се износом 27.953.800 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 425 замењује се износом 40.414.400 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 426 замењује се износом 12.625.400 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 451 замењује се износом 70.101.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 464 замењује се износом 19.000.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 481 замењује се износом 38.690.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 499 замењује се износом 26.000.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује се износом 137.174.000 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета);  

Економска класификација 512 замењује се износом 46.320.400 динара 

(извор финансирања 01 – Приход из буџета); 
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 Члан 4. у Одлуци мења се у делу 

 

 

 Функција 090 увећава се и износи 20.000.000 динара; 

 Функција 110 увећава се и износи 22.636.300 динара; 

Функција 111 увећава се и износи 24.832.000 динара; 

 Функција 112 умањује се и износи 26.000.000динара; 

Функција 130 увећава се и износи 148.585.000 динара; 

Функција 160 увећава се и износи 17.527.700 динара; 

Функција 451 увећава  се и износи 45.600.000 динара; 

Функција 473 увећава се и износи 19.385.000 динара; 

Функција 474 увећава се и износи 172.050.000 динара; 

Функција 510 увећава се и износи 81.800.000 динара; 

Функција 640 увећава се и износи 6.500.000 динара; 

Функција 760 увећава се и износи 12.200.000 динара; 

Функција 820 увећава се и износи 21.692.000 динара; 

 

 Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

 

 

Функција 090:  

- Позиција 54 економска класификација 481 износ од 6.500.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 7.500.000 динара; 

 

Функција 110:  

- Позиција 3 економска класификација 414 износ од 50.000 динара 

увећава се за 250.000 динара, и износи 300.000 динара; 

- Позиција 5 економска класификација 416 износ од 1.500.000 динара 

увећава се за 2.500.000 динара, и износи 4.000.000 динара; 

- Позиција 6 економска класификација 421 износ од 357.000 динара 

умањује се за 100.000 динара, и износи 257.000 динара; 

- Позиција 7 економска класификација 422 износ од 350.000 динара 

увећава се за 100.000 динара, и износи 450.000 динара; 

- Позиција 8 економска класификација 423 износ од 9.590.000 динара 

увећава се за 2.000.000 динара, и износи 11.590.000 динара; 

 

Функција 111 (програм 2101,активност 0002, раздео 2):  

- Позиција 19 економска класификација 414 износ од 120.000 динара 

увећава се за 200.000 динара, и износи 320.000 динара; 

- Позиција 24 економска класификација 423 износ од 2.000.000 динара 

увећава се за 1.000.000 динара, и износи 3.000.000 динара; 

- Позиција 28 економска класификација 512 износ од 500.000 динара 

умањује се за 200.000 динара, и износи 300.000 динара; 
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Функција 111 (програм 2101,активност 0002, раздео 3):  

- Позиција 41 економска класификација 422 износ од 100.000 динара 

увећава се за 200.000 динара, и износи 300.000 динара; 

- Позиција 42 економска класификација 423 износ од 1.500.000 динара 

умањује се за 110.000 динара, и износи 1.390.000 динара; 

- Позиција 43 економска класификација 424 износ од 150.000 динара 

умањује се за 90.000 динара, и износи 60.000 динара; 

 

Функција 112: 

- Позиција 55 економска класификација 499  износ од 27.000.000 динара 

умањује се за 4.000.000 динара, и износи 23.000.000 динара; 

 

Функција 130: 

- Позиција 68 економска класификација 423  износ од 7.000.000 динара 

увећава се за 2.000.000 динара, и износи 9.000.000 динара; 

- Позиција 80 економска класификација 416  износ од 600.000 динара 

увећава се за 400.000 динара, и износи 1.000.000 динара; 

 - Позиција 81 економска класификација 421  износ од 5.000.000 динара 

увећава се за 5.000.000 динара, и износи 10.000.000 динара; 

- Позиција 82 економска класификација 423  износ од 2.000.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 2.500.000 динара; 

 -Позиција 85 економска класификација 426  износ од 700.000 динара 

увећава се за 500.000 динара, и износи 1.200.000 динара; 

 

Функција 160 (програм 2101, активност 0001): 

- Позиција 14 економска класификација 423 износ од 2.300.000 динара 

умањује  се за 800.000 динара, и износи 1.500.000 динара; 

 

    Функција 160 ( програм 0602, активност 0002): 

                   - Позиција 154 економска класификација 414 износ од 564.400 динара 

умањује се за 100.000 динара, и износи 464.400 динара (МЗ Трговиште) 

                   - Позиција 156 економска класификација 416 износ од 156.800 динара 

увећава се за 300.000 динара,и износи 456.800 динара ( МЗ Трговиште) 

                     - Позиција 157 економска класификација 421 износ од 545.600 динара 

увећава се за 1.350.000 динара,и износи 1.895.600 динара  

                     - Позиција 159 економска класификација 423 износ од 6.839.300 динара 

увећава се за  300.000 и износи 7.139.300 динара. 

 

Функција 451: 

- Позиција 113 економска класификација 425 износ од 10.000.000 динара 

увећава се за 9.000.000 динара, и износи 19.000.000 динара; 

 

     Функција 473: 

                   -Позиција 208 економска класификација 423 износ од 4.604.000 динара 

увећава се за.1.300.000 динара, и износи 5.904.000 динара ( извор финсирања 01-

Приходи из буџета); 

                   -Нова позиција 213/1 економска класификација 511 износ од 0,00 динара 

увећава се за 1.200.000 динара, и износи 1.200.000 динара; 
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                   - Позиција 214 економска класификација 423 износ од 1.053.000 динара 

умањује за 1.000.000 динара, и износи 53.000 динара; 

                   - Позиција 216 економска класификација 422 износ од 40.000 динара 

умањује за  25.000 динара, и износи 15.000 динара ( Пројекат 1502-4002: Дани 

преображења); 

                    - Позиција 217 економска класификација 423 износ од 3.370.000 динара 

увећава се за 25.000 динара, и износи 3.395.000 динара ( Пројекат 1502-4002: Дани 

преображења); 

 

Функција 474: 

- Позиција 117 економска класификација 423  износ од 1.500.000 динара 

увећава се за 2.000.000 динара, и износи 3.500.000 динара; 

- Позиција 120 економска класификација 511 износ од 77.420.000 динара 

умањује  се за 3.000.000 динара, и износи 74.420.000 динара (извор финансирања 01 

– Приход из буџета ); 

- Позиција 120 економска класификација 511 износ од 54.080.000 динара 

умањује  се за 3.000.000 динара, и износи 57.080.000 динара (извор финансирања 

06–донације од међународних организација); 

 

Функција 510: 

                   - Позиција 122 економска класификација 421 износ од 15.000.000 дианра 

увећава се за 9.000.000 динара и износи 24.000.000 динара; 

                  - Позиција 126 економска класификација   износ од 41.000.000 динара 

увећава се за 5.000.000 динара, и износи 46.000.000 динара; 

 

     Функција 640: 

                   -Позиција 138 економска класификација 425 износ од 3.500.000. динара 

увећава се за 1.500.000 динара, и износи 5.000.000 динара; 

 

     Функција 760: 

                   -Позиција 147 економска класификација 464 износ од 10.200.000 динара 

увећава се за 2.000.000 динара, и износи 12.200.000 динара; 

                     

Функција 820: 

                   -Позиција 184 економска класификација 423 износ од 1.880.000 дианра 

увећава се за 2.500.000 динара и износи 4.380.000 динара; 

 

     Функција 911: 

                   -Позиција 189 економска класификација 421 износ од 416.000 динара 

увећава се за 75.000 динара, и износи 491.000 динара; 

                   -Позиција 191 економска класификација 423 износ од 1.125.000 динара 

умањује се за 375.000 динара, и износи 750.000 динара; 

                   -Позиција 193 економска класификација 425 износ од 200.000 динара 

увећава се за 300.000 динара, и износи 500.000 динара; 
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 Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

 

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

108.501.000 динара; 

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

износи 190.550.000 динара; 

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

19.385.000 динара; 

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

мења се у укупном износу и износи 45.600.000 динара; 

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

износи 37.900.000 динара; 

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

12.200.000 динара; 

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

износи 26.092.000 динара; 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе мења се у укупном 

износу и износи 189.499.700 динара; 

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе мења се у укупном 

износу и износи 49.418.300 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: 16.06.2022.; БРОЈ:400-11/2022. 

 

 

 

          Председник Скупштине 

  

  ________________________ 

              Александар Колић 
 


