
397.
На основу члана 43.Закона о буџетском систему

(„Служ бени гласник РС”, 54/2009, 73/2010 101/2010,
101/2011 ,93/2012 ,62/2013,63/2013,108/13, 142/2014 и 
68/2015др.закон), и члана 32.став 1 тачка 2.Закона о
локал ној самоуправи („Службени гласник РС”,број
129/07 и 83/2014) и члана39.Статута Општине Смеде 
рев ска Паланка („Међуопштински службени лист”
број 30/08,15/09,8/11 и 28/14) Скупштина Општине
Сме де ревска Паланка је, на седници одржаној 16.
децем бра 2016. године, донела

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Опш 
тине Смедеревска Паланка за 2017.годину, састоје се
од:

Година L * Број 43 * 16. децембар 2016 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

М Е Ђ У О П Ш Т И Н С К И

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Опис Износ у динарима

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 990.177.578,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 984.086.578,00

 буџетска средства 955.741.578,00

 сопствени приходи 2.744.000,00

 донације 25.601.000,00

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6.091.000,00

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијксе имовине 980.177.578,00

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 934.151.578,00

 текући буџетски расходи 904.015.578,00

 расходи из сопствених средстава 4.535.000,00

 донације 25.601.000,00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 46.026.000,00

 текући буџетски расходи 41.726.000,00

 издаци из сопствених прихода 4.300.000,00

 донације 0,00

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 10.000.000,00
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Опис Износ у динарима

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 10.000.000,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине

Примања од задуживања

Неутрошена средства из претходних година

Издаци за отплату главнице дуга 10.000.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 10.000.000,00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис
Економска

класификација
Износ у

динарима

I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 990.177.578,00

1.Порески приходи 71 531.085.000,00

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 389.998.000,00

1.2.Самодопринос 711180 100.000,00

1.3.Порез на имовину 713 94.546.000,00

1.4.Остали порески приходи 46.541.000,00

2.Непорески приходи 74 118.581.578,00

3. Меморандумске ставке 771 7.920.000,00

4. Трансфери 733 326.500.000,00

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 6.091.000,00

II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

980.177.578,00

1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 934.893.578,00

1.1.Расходи за запослене 41 379.558.275,00

1.2.Коришћење роба и услуга 42 224.042.164,00

1.3.Употреба основних средстава 43

1.4.Отплата камата 44 12.000.000,00

1.5.Субвенције 45 116.930.000,00

1.6.Социјална заштита из буџета 47 6.000.000,00

1.7.Остали расходи 48+49 24.120.333,00

2.Трансфери 463+465 172.242.806,00

3.издаци за набавку нефинансијске имовине 5 45.284.000,00

4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА

0,00

1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансисјке имовине 92

2.Задуживање 91

2.1.Задуживање код домаћих кредитора 911



Члан 2.

Буџет општине за 2017.годину састоји се од:
1) Укупних прихода и примања нефинансијске имо 

ви не буџета општине Смедеревска Паланка за 2017.
годину, који се утврђују у износу од 990.177.578,00
динара

2) Укупних расхода и издатака буџета са сред стви 
ма буџетске резерве,утврђује се у износу од
980.177.518,00 динара.

3) Буџетског суфицита у износу од 10.000.000,00
динара

Буџетски суфицит у износу од 10.000.000,00 ко рис 
тиће се за отплату главнице домаћим кредиторима у
износу од 10.000.000,00 динара.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве у износу од
7.000.000,00 динара,користиће се на основу одлуке о
упо треби текуће буџетске резерве коју на предлог ло 
кал ног органа управе надлежног за финансије, доно си 
Председник Општине.

Члан 4.

Средства сталне буџетске резерве у износу од
500.000,00 динара,користиће се у отклањању после 
ди ца ванредних околности,као што су попла ва, суша,
земљо трес, пожар, еколошка катастрофа и друге еле 
мен тарне непогоде,односно других ванредних дога 
ђа ја који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.

Решења о употреби сталне буџетске резерве доноси
Председник Општине.

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника
за 2017, 2018. и 2019.годину исказује се у следећем
прегледу:
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Опис
Економска

класификација
Износ у

динарима

2.2.Задуживање код страних кредитора 912

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 10.000.000,00

3.Отплата дуга 61 10.000.000,00

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима 611 10.000.000,00

3.2.Отплата дуга страним кредиторима 612

3.3.Отплата дуга по гаранцијама 613

4.Набавка финансијске имовине 6211

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,
извор финансирања 13)

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)

3



 

 бр. 43. 16. децембар 2016. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1310. страна



1311. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 43. 16. децембар 2016. године



 

 бр. 43. 16. децембар 2016. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1312. страна

Приходи и примања буџета општине у укупном износу 990.177.578,00 динара по врстама, односно економским
класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Ред.
број

Конто Назив прихода Буџет
Приходи из

других извора и
сопс. приходи

Укупно

1. 711 Порез на доходак, добит и капиталне
добитке

1.1. 711 111 Порез на зараде 331.350.000,00 331.350.000,00

1.2. 711 120 Порез на приходе од самосталних
делатности

22.024.000,00 22.024.000,00

1.3. 711 140 Порез на приходе од имовине 1.150.000,00 1.150.000,00

1.4. 711 180 Самодоприноси 100.000,00 100.000,00

1.5. 711 190 Порез на друге приходе 35.374.000,00 35.374.000,00

УКУПНО 711 000 389.998.000,00 389.998.000,00

2. 712 Порез на фонд зарада

2.1. 712 110 Порез на фонд зарада 1.000,00 1.000,00

УКУПНО 712 000 1.000,00 1.000,00

3. 713 Порези на имовину

3.1. 713 120 Порез на имовину 77.025.000,00 77.025.000,00

3.2. 713 310 Порези на наслеђе и поклоне 1.260.000,00 1.260.000,00

3.3. 713 420 Порез на капиталне трансакције 16.261.000,00 16.261.000,00

УКУПНО 713 000 94.546.000,00 94.546.000,00

4. 714 Порези на добра и услуге

4.1. 714 430 Комунална такса за коришћење
рекламних паноа

720.000,00 720.000,00

4.2. 714 510 Порези,таксе и накнаде на моторна
возила

19.520.000,00 19.520.000,00

4.3. 714 540 Накнаде за коришћење добара од
општег интереса

100.000,00 100.000,00

4.4. 714 550 Боравишна такса 100.000,00 100.000,00

4.5. 714 560 Посебна накнада за унапређење и
заштиту животне средине

13.000.000,00 13.000.000,00

4.6. 714 570 Општинске комуналне таксе 100.000,00 100.000,00

УКУПНО 714 000 33.540.000,00 33.540.000,00

5. 716 Други порези

5.1. 716 110 Комунална такса за истицање фирме 13.000.000,00 13.000.000,00

УКУПНО 716 000 13.000.000,00 13.000.000,00

6. 733 Трансфери од других нивоа власти

6.1. 733 150 Текући трансфери од других нивоа
власти

316.000.000,00 10.500.000,00 326.500.000,00

УКУПНО 733 000 316.000.000,00 10.500.000,00 326.500.000,00

7. 741 Приходи од имовине

7.1. 741 510 Накнаде за коришћење минералних
сировина

500.000,00 500.000,00
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Ред.
број

Конто Назив прихода Буџет
Приходи из

других извора и
сопс. приходи

Укупно

7.2. 741 520 Накнаде за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта

100.000,00 100.000,00

7.3. 741 530 Накнаде за коришћење простора и
грађевинског земљишта

56.000.000,00 56.000.000,00

УКУПНО 741 000 56.600.000,00 0,00 56.600.000,00

8. 742 Приходи од продаје добара и услуга и
закупа

8.1. 742 120 Приходи од продаје добара и услуга
или закупа од стране тржишних
организација у корист нивоа Републике

10.000,00 10.000,00

8.2. 742 150 Приходи од продаје добара и услуга
или закупа од стране тржишних
организација

100.000,00 3.848.000,00 3.948.000,00

8.3. 742 251 Општинске административне таксе 6.500.000,00 6.500.000,00

8.4. 742 253 Накнаде за уређивање грађевинског
земљишта

1.100.000,00 1.100.000,00

8.5. 742 255 Такса за озакоњење објекат у корист
општина

3.391.578,00 3.391.578,00

8.6. 742 350 Приходи општинских органа управе 34.000.000,00 4.300.000,00 38.300.000,00

8.7. 742 370 Приходи индиректних корисника
буџ.средстава који се остварају
додатним активностима

10.000,00 10.000,00

УКУПНО 742 000 45.101.578,00 8.158.000,00 53.259.578,00

9. 743 Новчане казне и одузета имовинска
корист

9.1. 743 324 Приходи од новчаних казни за
саобраћ.прекршаје

7.800.000,00 7.800.000,00

9.2. 743 350 Приходи од новчаних казни за
прекршаје

100.000,00 100.000,00

9.3. 743 950 Остале новчане казне, пенали и
приходи од одузете имовинске користи 
у корист нивоа општина

1.000,00 1.000,00

УКУПНО 743 000 7.901.000,00 7.901.000,00

10. 744 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

10.1. 744 151 Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист
нивоа општина

611.000,00 611.000,00

УКУПНО 744 000 0,00 611.000,00 611.000,00

11. 745 Мешовити и неодређени приходи

11.1. 745 150 Остали приходи 100.000,00 110.000,00 210.000,00

УКУПНО 745 000 100.000,00 110.000,00 210.000,00

12. 771 Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
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Ред.
број

Конто Назив прихода Буџет
Приходи из

других извора и
сопс. приходи

Укупно

12.1. 771 110 Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

7.920.000,00 7.920.000,00

УКУПНО 771 000 7.920.000,00 7.920.000,00

13. 811 Примања од продаје непокретности

13.1. 811 150 Примања од продаје непокретности у
корист нивоа општина

91.000,00 91.000,00

0,00 91.000,00 91.000,00

14. 822 Примања од продаје залиха
производње

14.1. 822 150 Примања од продаје залиха
производње

6.000.000,00 6.000.000,00

УКУПНО 822 000 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Укупно приходи 956.787.578,00 33.390.000,00 990.177.578,00

члан 7.

Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, програмској и функционалној класификацији утврђени 
су у следећим износима:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ред.
број

Кон -
то

Назив расхода
Средства из

буџета

Сопствени
приходи и прих 

из др.извора
Укупно

1. 410 Расходи за запослене

1.1. 411  Плате, додаци и накнаде запослених 290.691.985,00 1.950.000,00 292.641.985,00

1.2. 412  Социјални доприноси на терет
послодавца

51.913.392,00 1.699.000,00 53.612.392,00

1.3. 413  Накнаде у натури 3.103.750,00 350.000,00 3.453.750,00

1.4. 414  Социјална давања запосленима 9.754.148,00 7.650.000,00 17.404.148,00

1.5. 415  Накнаде за запослене 7.654.000,00 260.000,00 7.914.000,00

1.6. 416  Награде, бонуси и остали посебни
расходи

4.261.000,00 271.000,00 4.532.000,00

УКУПНО 410 367.378.275,00 12.180.000,00 379.558.275,00

2. 420 Коришћење роба и услуга

2.1. 421  Стални трошкови 94.654.608,00 3.311.000,00 97.965.608,00

2.2. 422  Tрошкови путовања 1.171.000,00 1.882.000,00 3.053.000,00

2.3. 423  Услуге по уговору 41.573.864,00 3.830.000,00 45.403.864,00

2.4. 424  Специјализоване услуге 32.092.444,00 770.000,00 32.862.444,00

2.5. 425  Текуће поправке и одржавање 17.418.351,00 2.450.000,00 19.868.351,00

2.6. 426  Материјал 19.553.897,00 5.335.000,00 24.888.897,00

УКУПНО 420 206.464.164,00 17.578.000,00 224.042.164,00

3. 440 Отплата домаћих камата

3.1. 441 Отплата камата домаћим пословним
банкама

9.600.000,00 200.000,00 9.800.000,00
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Ред.
број

Кон -
то

Назив расхода
Средства из

буџета

Сопствени
приходи и прих 

из др.извора
Укупно

444 Пратећи трошкови задуживањакамата за
кашњење

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

УКУПНО 440 11.800.000,00 200.000,00 12.000.000,00

4. 450 Субвенције

4.1. 451  Субвенције јавним нефинансијским
организацијама

116.930.000,00 0,00 116.930.000,00

УКУПНО 450 116.930.000,00 0,00 116.930.000,00

5. 460 Донације и трансфери осталим нивоима
власти

5.1. 463  Трансфери осталим нивоима власти 140.035.000,00 0,00 140.035.000,00

465  Остале дотације и трансфери 32.007.806,00 200.000,00 32.207.806,00

УКУПНО 460 172.042.806,00 200.000,00 172.242.806,00

6. 470 Социјална заштита

6.1. 472  Накнаде за соц.заштиту из буџета 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

УКУПНО 470 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

7. 480 Остали издаци

7.1. 481  Донације невладиним организацијама 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

7.2. 482  Порези, таксе и казне 322.250,00 160.000,00 482.250,00

7.3. 483  Новчане казне по решењу судова 5.978.083,00 560.000,00 6.538.083,00

7.4. 484  Накнада штете услед елементарних
непогода

0,00 0,00 0,00

УКУПНО 480 15.900.333,00 720.000,00 16.620.333,00

8. 499 Резерве

8.1. 499  Текућа резерва 7.000.000,00 7.000.000,00

8.2. 499  Стална резерва 500.000,00 500.000,00

УКУПНО 490 7.500.000,00 7.500.000,00

9. 510 Основна средства

9.1. 511  Зграде и грађевински објекти 35.111.000,00 36.000,00 35.147.000,00

9.2. 512  Машине и опрема 3.751.000,00 1.126.000,00 4.877.000,00

9.3. 515  Нематеријална имовина 210.000,00 50.000,00 260.000,00

УКУПНО 510 39.072.000,00 1.212.000,00 40.284.000,00

10. 540 Природна имовина

10.1. 541  Земљиште 3.200.000,00 3.200.000,00

УКУПНО 540 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

11. 520 Залихе

11.1. 522  Залихе производње 500.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00

УКУПНО 520 500.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00

12. 610 Отплата главнице
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Ред.
број

Кон -
то

Назив расхода
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буџета

Сопствени
приходи и прих 

из др.извора
Укупно

12.1. 611  Отплата главнице домаћим пословним
банкама

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

УКУПНО 610 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

УКУПНО РАСХОДИ (112) 956.787.578,00 33.390.000,00 990.177.578,00

ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

ШИФРА

Назив
Средства из

буџета
Сопствени и
др.приходи

Укупна
средстваПрограм

Прог.активно
ст/ Пројекат

1101 Програм 1. Локални развој и
просторно планирање

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

11010001 Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање

3.400.000,00 3.400.000,00

11010003 Управљање грађевинским
земљиштем

3.200.000,00

1102 Програм 2. Комунална
делатност

58.200.000,00 0,00 58.200.000,00

11020001 Урављање/одржавање јавним
осветљењем

40.700.000,00 40.700.000,00

11020002 Одржавање јавних зелених
површина

4.700.000,00 4.700.000,00

11020003 Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

5.800.000,00 5.800.000,00

11020006 Одржавање гробаља и
погребне услуге

1.000.000,00 1.000.000,00

11020008 Управљање и снабдевање
водом за пиће

6.000.000,00 6.000.000,00

1502 Програм 4. Развој туризма 15.000.000,00 1.700.000,00 16.700.000,00

15020002 Туристичка промоција 15.000.000,00 1.700.000,00 16.700.000,00

0101 Програм 5. Развој
пољопривреде

32.100.000,00 0,00 32.100.000,00

01010001 Унапређење услова за
пољопривредну производњу

32.100.000,00 32.100.000,00

0401 Програм 6. Заштита животне
средине

13.010.000,00 0,00 13.010.000,00

04010001 Управљање заштитом животне
средине

5.200.000,00 5.200.000,00

04010002 Праћење квалитета елемената
животне средине

2.500.000,00 2.500.000,00

04010003 Заштита природе 4.240.000,00 4.240.000,00

04010005 Управљање комуналним
отпадом

1.070.000,00 1.070.000,00
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ШИФРА

Назив
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Прог.активно
ст/ Пројекат

0701 Програм 7. Путна
инфраструктура

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00

07010002 Одржавање путева 18.500.000,00 18.500.000,00

2001 Програм 8. Предшкослко
образовање

180.000.000,00 25.855.000,00 205.855.000,00

20010001 Функционисање предшколских 
установа

180.000.000,00 25.855.000,00 205.855.000,00

2002 Програм 9. Основно
образовање

88.850.000,00 0,00 88.850.000,00

20020001 Функционисање основних
школа

88.850.000,00 88.850.000,00

2003 Програм 10. Средње
образовање

27.185.000,00 0,00 27.185.000,00

20030001 Функционисање средњих
школа

27.185.000,00 0,00 27.185.000,00

0901 Програм 11. Социјална и дечја
заштита

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

09010001 Социјалне помоћи 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

09010005 Подршка реализацији програма 
Црвеног крста

1.000.000,00

09010006 Подршка деци и породица са
децом

4.000.000,00 4.000.000,00

09010008 Подршка особама са
инвалидитетом

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

1801 Програм 12. Примарна и
здравствена заштита

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

18010001 Функционисање установа
примарне здравствене заштите

8.000.000,00 8.000.000,00

1201 Програм 13. Развој културе 77.208.578,00 2.835.000,00 80.043.578,00

12010001 Функционисање локалних
установа културе

74.908.578,00 2.835.000,00 77.743.578,00

12010001П1 Изложба „Чувари ватре  50
година Музеја ”

300.000,00 300.000,00

12010004 Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области
јавног информисања

2.000.000,00 2.000.000,00

1301 Програм 14. Развој спорта и
омладине

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

13010001 Подршка локалним
спорт.организацијама,
удружењима и савезима

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

0602 Програм 15. Локална
самоуправа

342.454.000,00 3.000.000,00 338.104.000,00

06020001 Функционисање локалне
самоуправе

302.414.000,00 3.000.000,00 305.414.000,00
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06020002 Функционисање месних
заједница

9.000.000,00 9.000.000,00

06020003 Сервисирање јавног дуга 19.500.000,00 19.500.000,00

06020004 Општинско правобранилаштво 3.690.000,00 3.690.000,00

06020009 Текућа буџетска резерва 7.000.000,00

06020010 Стална буџетска резерва 500.000,00 500.000,00

06020014 Управљање у ванредним
ситуацијама

350.000,00

2101 Програм 16.Политички систем
локалне самоуправе

37.680.000,00 0,00 0,00

21010001 Функционисање Скупштине 23.400.000,00

21010002 Функционисање извршних
органа

14.280.000,00

УКУПНО РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

956.787.578,00 33.390.000,00 990.177.578,00

Издаци буџета, по функционалној класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функцион. 
Класифик.

ФУНКЦИЈЕ
Средства из

буџета
Струк -
тура %

Сопствени
приходи и прих.

из др.извора
Укупно

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 22.000.000,00 0,02 0,00 22.000.000,00

040 Породица и деца 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

070 Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована 
на другом месту

9.500.000,00 0,01 0,00 9.500.000,00

090 Соијална заштита некласи 
фикована на другом месту

8.500.000,00 0,01 0,00 8.500.000,00

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 376.444.000,00 0,39 3.000.000,00 379.444.000,00

111 Извршни и законодавни органи 45.060.000,00 0,05 0,00 45.060.000,00

112 Финансијски и фискални
послови

6.000.000,00 0,01 0,00 6.000.000,00

133 Остале опште услуге 293.764.000,00 0,31 3.000.000,00 296.764.000,00

160 Опште јавне услуге некласифи 
коване на другом месту

12.120.000,00 0,01 0,00 12.120.000,00

170 Транскације јавног дуга 19.500.000,00 0,02 0,00 19.500.000,00

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 22.190.000,00 0,02 0,00 22.190.000,00

330 Судови 3.690.000,00 0,00 0,00 3.690.000,00

360 Јавни ред и безбедност некласи 
фикован на другом месту

18.500.000,00 0,02 0,00 18.500.000,00

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 47.100.000,00 0,05 1.700.000,00 48.800.000,00

421 Пољопривреда 32.100.000,00 0,03 0,00 32.100.000,00
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473 Туризам 15.000.000,00 0,02 1.700.000,00 16.700.000,00

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

30.510.000,00 0,03 0,00 30.510.000,00

560 Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

30.510.000,00 0,03 0,00 30.510.000,00

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ

47.300.000,00 0,05

640 Улична расвета 40.700.000,00 0,04 40.700.000,00

660 Послови становања и заједнице
некласификована на другом
месту

6.600.000,00 0,01 6.600.000,00

700 ЗДРАВСТВО 8.000.000,00 0,01 0,00 8.000.000,00

760 Здравство некласификовано на
другом месту

8.000.000,00 0,01 0,00 8.000.000,00

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ

107.208.578,00 0,11 2.835.000,00 110.043.578,00

810 Услуге рекреације и спорта 30.000.000,00 0,03 0,00 30.000.000,00

820 Услуге културе 75.208.578,00 0,08 2.835.000,00 78.043.578,00

830 Услуге емитовања и штампања 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

900 ОБРАЗОВАЊЕ 296.035.000,00 0,31 25.855.000,00 321.890.000,00

911 Предшколско образовање 180.000.000,00 0,19 25.855.000,00 205.855.000,00

912 Основно образовање 88.850.000,00 0,09 0,00 88.850.000,00

920 Средње образовање 27.185.000,00 0,03 0,00 27.185.000,00

УКУПНО ЈАВНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

956.787.578,00 1,00 33.390.000,00 990.177.578,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Средства буџета у износу од 956.787.578,00 динара исказана у колони „средства из буџета” посебног дела буџета,
и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу
од33.390.000,00 динара исказаних у колони „сопствени приходи и приходи из других извора” посебног дела
буџета, распоређују се по корисницима и то:
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Приходи и примања буџета Општине Смедеревска
Паланка прикупљају се и наплаћују у складу са зако 
ном и другим прописима,независно од износа утвр ђе 
них овом Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 10.

Овом Одлуком о буџету обезбеђују се средства за
460 запослених на неодређено време и 50 запослених
на одређено време (8 изабраних, 5 постављених и 37
запослених на одређено време).

Одлуком о буџету за 2017.годину обезбеђују се
сред ства за укупан број запослених на неодређено и
одређено време из става 1.овог члана.

Члан 11.

Наредбодавац за извршење буџета је председник
Општине .

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник
Општине.

Oпштинско веће је одговорно, у смислу Закона о бу 
џетском систему, за спровођење фискалне политике и
управ љање јавном имовином, приходима и при ма њи 
ма и расходима и издацима.

Члан 12.

За законито и наменско коришћење средстава рас 
по ређених овом Одлуком, одговоран је председник
Општине.

За законито и наменско коришћење средстава рас 
по ређених овом Одлуком из области основног и сред 
њег образовања, културе, спорта, социјалне заштите,
здрав ства, месне заједнице, туризма, за јавна преду зе 
ћа и остале кориснике одговорно је одговорно лице
тог корисника.

Наредбодавац директних и индиректних корисника
буџетских средстава је функционер ( руководилац),
односно лице које је одговорно за управљање
средствима, преузимање обавеза, издавање налога за
плаћање који се извршавају из средстава органа.

Члан 13.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годиш ње информише председника Општине, а оба 
вез но у року од петнаест дана по истеку шесто месеч 
ног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 
става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног бу 
џета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 14.

Одлуку о промени апропријације у складу са чла 
ном 61. Закона о буџетском систему доноси пред сед 
ник Општине .

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и
стал не буџетске резерве на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије доноси председник
Општине.
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Члан 15.

Новчана средства буџета општине, директних и ин 
ди ректних средстава тог буџета, као и других корис 
ни ка јавних средстава који су укључени у консо ли до 
ва ни рачун трезора општине, воде се и депонују на
кон солидованом рачуну трезора.

Члан 16.

Корисници јавних средстава буџета општине Сме 
деревска паланка преузимају обавезе након писаног
уговора или другог правног акта, уколико законом
није друкчије прописано.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа сред 
става предвиђених овом одлуком или које су настале у 
супротности са овом одлуком, не могу се извршавати
на терет консолидованог рачуна трезора.

Исплата и пренос средстава са рачуна Извршења
буџета, тј. коришћење средстава планираних овом
Одлу ком, вршиће се у складу са чланом 58.Закона о
буџет ском систему, на основу предходно при прем ље 
не и оверене документације и финансијских планова и 
про грама који су предходно усклађени са овом Од лу 
ком и усвојени од стране надлежног органа Општине,
и то са:

Раздео 1.  Скупштина општине

За коришћење одобрених апропријација у оквиру
овог раздела захтеве подноси председник Скупштине
општине или његов заменик, уз пратећу одговарајућу
документацију предходно припремљену, оверену и
контролисану од стране секретара Скупшине
општине.

Раздео 2.  Председник општине

За коришћење средстава из одобрених апро при ја 
ци ја у оквиру овог раздела захтеве подноси пред сед 
ник општине или његов заменик, уз пратећу доку мен 
та цију предходно припремљену, оверену и контро ли 
са ну од стране одговорног лица за скупштинске
послове.

Раздео 3. – Општинско веће

За коришћење средстава из одобрених апро при ја 
ци ја у оквиру овог раздела захтеве подноси пред сед 
ник општине или његов заменик, уз пратећу доку мен 
та цију предходно припремљену,оверену и кон тро ли 
сану од стране одговорног лица за скупштинске
послове.

Раздео 4.  Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апро при ја 
ци ја у оквиру овог раздела, везаних за функцију 133,
170, 830, 040, 160, 090 захтеве подноси начелник
Опш тинске управе или његов заменик, уз пратећу
доку ментацију предходно припремљену, оверену и
контро лисану од стране одговорног лица задуженог у
Оде љењу за финансије, док за коришћење средстава
из одобрених апропријација са фја 660, 640, 560, 360,
421, и 560 у оквиру овог раздела захтеве подноси на 
чел ник Општинске управе уз пратећу књи го вод с т ве 
ну документацију (копије) припремљену и контро ли 
са ну од стране одговорног лица из надлежних оде ље 
ња (служби) или надлежних комисија а на основу

усво јеног Програма за уређ. грађ.земљишта, изград 
ње и одрж. комуналне инфраструктуре, Програма за
развој пољопривреде и Програма за заштиту и уна 
пређење животне средине. За коришћење одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, а везаних за фје
810,820,911,912, 920, 070,090, 760, 473, 160 захтеве
под носе руководиоци индиректних корисника или
њи хови заменици, уз пратећу књиговодствену доку 
мен тацију, предходно припремљену и контро ли сану
(оверену) од стране одговорних лица тих буџетских
корисника.

Раздео 5. – Општинско јавно правобранилаштво

За коришћење средстава из одобрених апро при ја 
ци ја у оквиру овог раздела захтеве подноси Опш тин 
ски јавни правобранилац, уз пратећу документацију
пред ходно припремљену, оверену и контролисану од
стране лица одговорног у Општинском јавном
правобранилаштву.

Члан 17.

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава могу користити средства распоређена овом
Одлуком само за намене за које су им по њиховим
захтевима та средства одобрена и пренета.

У складу са чланом 54. Закона о буџетском систему
корисници могу преузети обавезе по уговору који се
односи на капиталне издатке и и захтева плаћање у
више година,на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност општинског већа, а
највише до износа исказаних у плану капиталних
издатака из члана 5. ове Одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени
расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво
врши из прихода из тих других извора.

Члан 18.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
би ти извршене искључиво на принципу готовинске
основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је
законом, односно актом Владе предвиђен другачији
метод.

Члан 19.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет
буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком.

Плаћање из буџета не може бити извршено за преу 
зе те обавезе чији је износ већи од износа средстава
пред виђених Одлуком или су у супротности са Зако 
ном о буџетском систему,тј.нису поштоване про це 
дуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском
систему.

Члан 20.

У оквиру плана за извршење буџета, локални орган
управе надлежан за финансије планира ликвидност
буџета и према готовинском току буџета врши
распоред остварених прихода и примања.

Корисник буџетских средстава може вршити пла ћа 
ња у границама прописаних квота за свако тромесечје
које је одредио локални орган управе за финансије.
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Члан 21.

Корисници буџетских средстава приликом доде љи 
вања уговора о набавци добара, пружању услуга или
извођењу грађевинских радова, морају да поступе у
складу са прописима који уређују јавне набавке.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним примањима бу 
џе та. Ако се у току године примања смање, издаци
буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе
утврђене законским прописима на постојећем нивоу и 
минимални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава.

У случају ако се буџету Општине определе актом
на менска трансферна средства са другог нивоа власти
ук ључујући и средстава за надокнаду штета услед
еле ментарних непогода, као и у случају уговарања
донација, чији износи нису били познати у поступку
доношења ове Одлуке о буџету, Орган управе над ле 
жан за финасије, отвориће у складу са чланом 5. За ко 
на о буџетском систему, на основу тог акта, одгва ра ју 
ће апропријације за извршавање расхода по том
основу.

Члан 23.

Буџетски корисници дужни су да на захтев над леж 
ног одељења,тј.службе директног корисника,ставе на
увид документацију о њиховом финансирању, као и
да достављају извештаје о остварењу прихода и извр 
шењу расхода у одређеном периоду,укључујући и
приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 24.

Општинско веће донеће програм рационализације
којим ће обухватити све кориснике јавних средстава,
укључујући и одређене критеријуме за извршење тог
програма, и о томе обавестити Скупштину општине.

Корисник буџетских средстава може засновати рад 
ни однос са новим лицима до краја 2017. године је ди 
но у складу са чланом 27е. Закона о буџетском сис те 
му.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских сред 
ста ва, чија се делатност у целини или претежно фи 
нан сира из буџета, обрачунаваће амортизацију сред 
ста ва за рад у 2017 години, на терет капитала сраз мер 
но делу средстава обезбеђених у буџету и средстава
остварених по основу донација.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који користе пословни простор и покретне
ствари којим управљају други корисници јавних
средстава, не плаћају закуп у 2017. године.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета до 31.децембра 2017. године, сред 
ства која нису утрошена за финансирање расхода у
2017. години, која су овим корисницима пренета у
скла ду са Одлуком о буџету општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину.

Члан 29.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге
ко ри сника буџетских средстава имају расходи за
стал не трошкове, трошкове текућих поправки и
одржавања и материјала.

Корисници буџетских средстава дужни су да оба 
везе настале по основу сталних трошкова, трошкова
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по
основу капиталних издатака измире у року утврђеном
законом који регулише рокове измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 30.

Ову одлуку објавити у „Међуопштинском служ 
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка” и доставити Министарству финансија.

Члан 31.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав 
љи вања у „Међуопштинском службеном листу опш 
ти на Велика Плана и Смедеревска Паланка”, а при ме 
њи ваће се од 01.01.2017. године.

Број: 400883/201602/2
У Смедеревској Паланци, 16.децембра 2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине Општине
Смедеревска Паланка

Никола Вучен

398.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локал 

ној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07), члана
15. став 1. тачке 9. Статута Општине Смедеревска Па 
лан ка („Међуопштински службени лист“, број 30/08,
15/09, 8/11 и 28/14) а у вези са чланом 47. Правилника
о садржини, поступку и начину доношења програма
уређивања грађевинског земљишта („Сл.гласник РС“, 
број 27/2015),

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
сед ни ци одржаној 16. децембра 2016. године, донела

ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА, ИЗГРАДЊЕ И
ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ

ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм уређивања грађевинског земљишта, из 
град ње и одржавања објеката комуналне инфра струк 
туре у општини Смед. Паланка са финансијским пла 
ном за 2017. годину (у даљем тексту ПРОГРАМ), обу 
хвата уређивање грађевинског земљишта, као и друга
улагања у изградњу и одржавање објеката комуналне
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инфраструктуре на територији градског насеља и
свих села у општини Смед. Паланка.

Програм се заснива на следећим прописима: Закон о 
плани рању и изградњи, Закон о јавним приходима и
расходима, Одлука о локалним комуналним таксама и 
накнадама и други прописи којима се уређују односи
у области земљишне политике, грађења и финан си ра 
ња у Општини Смед. Паланка.

Врсту и обим програмских задатака опредељују:
Од лука о буџету општине Смед. Паланка за 2017. го 
ди ну, планирани прилив средстава по основу при па 
да јућих накнада и других извора.

За финансирање Програма планирана су средства у
износу од 83.300.000,00 динара.

Програм се финансира из буџета Општине Смеде 
рев ска Паланка.

Програм садржи:

 Програм припремања и комуналног опремања
грађевинског земљишта

 Програм капиталних инвестиција
 Програм одржавања комуналне инфраструктуре
 Реализација Програма

ПРОГРАМ I

ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА И КОМУНАЛНОГ
ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Програм уређивања грађевинског земљишта обу 
хвата радове и активности на:
 припремању грађевинског земљишта за изградњу

(истражни радови, израда геодетских, геолошких и
других подлога, израда планске и техничке доку 
мен тације, израда средњорочних и годишњих про 
грама уређивања земљишта, расељавање, рушење
објеката, санирање терена и сл.);

 комуналном опремању грађевинског земљишта
(из градња саобраћајних површина, водоводних,
кана лизационих линија и уређење јавних
површина).

B) Припремање грађевинског земљишта за изградњу

Припремање грађевинског земљишта за изградњу
обухвата:

Израду просторних и урбанистичких планова и
пројеката комуналне инфраструктуре (са израдом
геодетских и других подлога, и прибављањем услова
надлежних органа, организација и предузећа) који су
правни основ за привођење планској намени
грађевинског земљишта;

1.2. Прибављање земљишта које обухвата реша ва 
ње имовинскоправних односа, у оквиру којих се, по
пот реби, врши и расељавање станара, рушење њи хо 
вих објеката и исплата накнаде за одузету имовину ра 
ди изградње саобраћајница и других објеката кому 
налне инфраструктуре чија је реализација започета у
претходном периоду као и на новим локацијама, као и

санацију земљишта и инфраструктурних објеката,
измеш тање инсталација и др.

Израда просторних и урбанистичких планова и про 
је ката комуналне инфраструктуре

У складу са важећим прописима из области пла ни 
ра ња и изградње као и потребама општине приоритет
у изради просторних и урбанистичких планова ће
имати:
 плански документи које је на основу Закона о

планирању и изградњи СО Смед. Паланка у обавези 
да донесе у прописаном року;

 плански документи чија је спровођење од значаја за 
општину;

 плански документи који су у поступку израде;
 плански документи за подручја за која се на основу

Одлуке СО не примењују претходни урбанистички
планови, а за која је могуће привођење земљишта
планираној намени уз минимална улагања;

 нови плански документи по иницијативи
Скупштине општине и других субјеката;

Програмом се предвиђају активности и планирају
пот ребна средства за израду просторних и урба нис 
тич ких планова и пројеката комуналне инфра струк 
туре и то:

А) ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Опис Износ

А01) Измене и допуне Плана
генералне регулације за
Смедеревску Паланку
 припрема и доношење Одлуке о

изради
 рани јавни увид
 израда нацрта плана
 јавни увид
 доношење плана

Укупан рок за реализацију свих
активности 912 месеци !

500.000,00
(конто 511)

А02) Измене и допуне Плана
детаљне регулације
„Привреднорадна зона Губераш”

 припрема и доношење Одлуке о
изради

 рани јавни увид
 израда нацрта плана
 јавни увид
 доношење плана

Укупан рок за реализацију свих
активности 57 месеци!

500.000,00
(конто 511)
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Опис Износ

А03) План детаљне регулације
Новог градског гробља „Каменац”
у Смедеревској Паланци (П  28
ha)
 донета Одлука о изради плана

(МСЛ бр. 28/2013)
 прибављање геодетских подлога
 рани јавни увид
 израда нацрта плана
 јавни увид
 доношење плана
Укупан рок за реализацију свих
активности 79 месеци!

1.000.000,00 
(конто 511)

А04) Пројекат препарцелације у
складу са Изменама и допунама
плана детаљне регулације бање
„Паланачки Кисељак” у
Смедеревској Паланци, Целина III
 Бања 2 (МСЛ 26/2015)

Укупан рок за реализацију свих
активности 23 месеца, након
регулисања имовинскоправних
односа!

150.000,00
(конто 511)

А05) Пројекат препарцелације у
складу са Планом детаљне
регулације „Привреднорадна зона
Губераш” (МСЛ 19/2013)
Укупан рок за реализацију свих
активности 23 месеца, након
регулисања имовинскоправних
односа!

150.000,00
(конто 511)

УКУПНО А) 2.300.000,00 
(конто 511)

Б) ПРОЈЕКТИ САОБРАЋАЈНИЦА

Б 1.1) Главни пројекти

Назив пројекта Износ

Б1.1)1. Приступна саобраћајница за 
ново градско гробље ,,Каменац,, ,
Л=0,35км

200.000,00
(конто 511)

Б1.1)2. Главни пројекат централног 
постројења за пречишћавања
отпадних вода

200.000,00
(конто 511)

Б1.1.)3. Пројекат обилазнице улица 
Главашева, Васе Пелагића и
Мајора Гавриловића

700.000,00
(конто 511)

УКУПНО: Б1.1) 1.100.000,00 
(конто 511)

УКУПНО 1.1. 3.400.000,00

1.2. Прибављање земљишта

С обзиром да поступак припремања грађевинског
зем љишта за изградњу обухвата и решавање имовин 
ско правних односа у оквиру којих се врши и расе ља 
ва ње станара, рушење њихових објеката и исплата
нак наде за одузету имовину који по сложености посла 
и технологији извођења траје дуже време, некад и ви 
ше година те се не може унапред одредити када ће се
окончати, то се овим Програмом у 2017.год. предвиђа:

Изузимање земљишта за просецање започетих, а
недо вршених улица у граду, геодетски радови пот реб 
ни за цепање и изузимање земљишта:

Назив

 Просецање приступне
саобраћајнице за ново градско
гробље Каменац – око 20 ари

100.000,00
(конто 541)

Изузимање земљишта за
Централно постројење за
пречишћавање отпадних вода
–отпадне воде  450 ари

1.000.000,00 
(конто 541)

Просецање улице Васе Пелагића
на Главашеву18 ари

100.000,00
(конто 541)

Откуп земљишта објекта
Медицине рада

1.000.000,00 
(конто 541)

Откуп земљишта за спортски
Аеродром

1.000.000,00 
(конто 541)

УКУПНО (1.2.): 3.200.000,00 
(конто 541)

УКУПНО (1.1.+1.2): 6.600.000,00

2.Комунално опремање грађевинског земљишта

Комунално опремање грађевинског земљишта реа 
ли зује се кроз изградњу објеката комуналне инфра 
струк туре, на основу важећих планских аката, идеј 
них и главних пројеката. Ови објекти могу бити маги 
страл ног, примарног или секундарног карактера у
завис ности од њиховог просторног обухвата, значаја
у систему и капацитета.

2.1.Изградња објеката водоснабдевања

Назив

Изградња водоводне
дистрибутивне мреже и измештање 
дотрајалих водоводних линија у
укупној дужини од 1000 м

1.000.000,00 
(конто 511)

2.2. Изградња објеката кишне канализације

Назив

 Решавање кишне канализације у
ул.В.Караџића код ОШ,,ХИМ,,

1.000.000,00 
(конто 511)

УКУПНО:(2.1.+2.2.): 2.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМ I 8.600.000,00
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 ПРОГРАМ II

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИВНЕСТИЦИЈА

1. Изградња Главног фекалног
колектора Васе ПелагићаМајора
Гавриловића 0 400, Л = 800м

2.500.000,00 
(конто 511)

УКУПНО ПРОГРАМ II 2.500.000,00

ПРОГРАМ III

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СМЕД. ПАЛАНКА

Овим Програмом финансира се одржавање посто 
јеће комуналне инфраструктуре у граду и сеоским
насељима:

Назив Износ

Крпљење улица у граду

 Крпљење локалних путева,
санација, парцијално пресвлачење
 насипање каменоммакадам
путева на подручју Општине
УКУПНО:

4.000.000,00
(конто 425)

5.000.000,00
(конто 425)

1.000.000,00
(конто425)

10.000.000,00 
(конто 425)

Зимско одржавање улица и
локалних путева на територији
Општине Смед.Паланка по
Програму зимске службе
Набавка ризле и соли

3.000.000,00
(к.424)

1.000.000,00
(к.426)

Хоризонтално обележавање улица 
у граду и локалних путева у
Општини Смед.Паланка и видео
надзор за прилазне улице у граду

1.500.000,00
(к.424)

Одржавање светлосне саобраћајне
сигнализације (семафори)

1.500.000,00
(к.424)

Јавна расвета (већи део средстава
предвиђен је за надокнаду
средстава за утрошену електричну 
енергију)

40.000.000,00 
(к.421)

Текуће поправке и одржавање
јавне расвете

700.000,00
(конто 425)

Одржавање вертикалне
саобраћајне сигнализације

1.500.000,00
(к.424)

Одржавање хигијене на јавним
површинама у граду 

5.800.000,00
(к.421)

Одржавање и уређење јавних
зелених површина

4.700.000,00
(к.424)

Назив Износ

 Одржавање сеоских гробаља 1.000.000,00
(к.424)

 Одржавање пружних прелаза 1.500.000,00
(к.421)

УКУПНО ПРОГРАМ III 72.200.000,00

V РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

О реализацији Програма извештаваће се Опш тин 
ско Веће и Скупштину општине Смед. Паланка, а го 
диш њи извештај и план за наредну годину поднеће
Скупштини на усвајање

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (по ПРОГРАМИМА):

Назив програма

I Програм припремања и
комуналног опремања
грађевинског земљишта

8.600.000,00

II Програм капиталних
инвестиција

2.500.000,00

III Програм одржавања
комуналне инфраструктуре на 
територији општине
Смед.Паланка

72.200.000,00

УКУПНО (IIII): 83.300.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (по КОНТИМА)

Опис конта

 к. 421 (стални трошкови) 47.300.000,00

 к. 424 (специјализоване услуге) 13.200.000,00

 к. 425 (одржавање путева и
објеката)

10.700.000,00

 к. 426 (материјал) 1.000.000,00

 к. 511 (зграде и грађевински
објекти)

7.900.000,00

к.541 (набавка земљишта) 3.200.000,00

УКУПНО : 83.300.000,00

Број: 35018/201602/2
У Смедеревској Паланци, 16.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Никола Вучен
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