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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 13. 

 

 Ускладу са упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. 

годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 4. став 1. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“БР 54/09, 73/10, 101/10, 101/11  93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/1468/15-др.закон, 103/15 и  99/16, 

113/17, 95/18, 32/19 и 72/19) и Закона о начину  одређивањa  запослених код корисника буџета не може  прећи максималан број 

на неодређено и одређено време, и то: 

 

• 44  запослених у локалној администрацији на неодређено време; 

•  10  запослених у локалној администрацији на одређено време; 

• 32 запослених у предшколским установама на неодређено време; 

• 6 запослених у предшколским установама на одређено време 

• 17 запослених у установама културе на неодређено време 

• 2  запослених у установама културе на одређено време 

• 6  запослених у Установи за спорт и туризам на неодређено време; 

• 1 запослених код других корисника на неодређено време; 

• 0  запослених код других корисника на одређено време;   

 

 

 У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за 44 запослених у локалној администрацији на неодређено 

време и 10 запослених у локалној администрацији на одређено време.За остале индиректне кориснике средства за плате су 

обезбеђена за све запослене   из става 1. овог члана. 

 

Члан 14. 

 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 

Члан 15. 

 

 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, као и за издавање налога за уплату који припадају буџету. 

 

Члан 16. 

 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком,поред функционера односно руководиоца 

директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је начелник општинске управе. 

 

Члан 17. 

 

 Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 

информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног , односно 

деветомесечног периода. 

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

општине. 

 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 

Члан 18. 

 

 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о 

буџетском систему доноси  Општинско веће .                         

 

Члан 19. 

 

 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске  резерве на предлог локалног органа надлежног за финансије 

доноси Општинско веће. 
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Члан 20. 

 

 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће. 

 

Члан 21. 

 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,приходима и 

примањима и расходима и издацима на начин кији је у складу са Законом о буџетском систему. 

 Овлашћује се прдседник општине да,у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев 

министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико 

је резултат реализације јавних финансија. 

 

Члан 22. 

 

 Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидовани рачун 

трезора. 

 

Члан 23. 

 

 Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2021. години по посебном акту (решење) које доноси председник 

општине, на предлог органа за финансије. 

 

Члан 24. 

 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава 

морају одговарати  апропријацији који им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. 

 Изузетно корисници из става1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе 

по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћања у више година, на основу предлога органа надлежног за 

послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа изказаних у плану капиталних издатака из члана 7. 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. 

 Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2020. 

године, преносе се у 2021.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом 

одлуком. 

 

Члан 25. 

 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са 

консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

Члан 26. 

 

 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другиг правног акта, уколико 

законом није другачије прописано. 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о 

буџетском систему. 

 

 Члан 27. 

 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 

грађевинских радова морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“ број: 91/2019). 
Члан 28. 

 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.Ако се утоку 

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. 
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Члан 29. 

 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева и у 

складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

Члан 30. 

 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години само у складу са чланом 10. 

Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, 

одговарни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 

Члан 31. 

 

 Општинско веће донеће програм рационализације којом ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и 

одређене критеријуме за извршење тог програма,и о томе обавестити Скупштину општине. 

 Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности председника општине, засновати радни однос са 

новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 

средстава која су у складу са овом одлуком,предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из 

става 1. овог члана. 

 

Члан 32. 

 

 Директни и индиректни  корисници  буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредностинефинансијске 

имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 33. 

 

 Уколико плаћање заједничких трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља 

јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни или други  корисник јавних средстава врши 

одговарајућу рефундацију насталих расхода. 

 

Члан 34. 

 

 За финансирање дефицита текуће ликвидности,који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима 

и расходима буџета, председник општине може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ( „Службени 

гласник РС, број 

61/05 , 107/09,  78/11, 68/15  и 95/18 и 91/19 ). 

 Одлуку о дугорочном задуживању општине доноси Скупштина општина, по предходно прибављеном мишљењу 

Министарства финансија Републике Србије. 

 

 

Члан 35. 

 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2020.године , средства која су овим  

корисницима пренета , у складу са Одлуком о буџету општине Димитровград за 2020. годину, а нису извршена . 

Члан 36. 

 

 Изузетно,у случају да се буџет општине Димитровград из другог буџета (Републике, друге општине) определе актом 

наменска трансферна и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији 

износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта 

отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

 

                                                                 

Члан 37. 

 

 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава,у смислу Закона 

о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколко ови корисници нису 

добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом,односно актом Скупштине општине и уколико тај план 

нису доставили Управи за трезор. 
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Члн 38. 

 

 У буџетској 2021.години неће се вршити исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних 

награда за запослене који су то право стекли у 2021. години. 

 

 Такође у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава локалне власти  награде и бонуси који према међународним критеријумима представљајунестандардне односно 

нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 

Члан 39. 

 

 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења  одобрених апропријација из разлога извршења 

принудне наплате  за износ умањења предузеће одговарајуће мере  у циљу прилагођавања преузете обавезе, такоп што ће 

предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор. 

 

Члан 40. 

 

  Приоритет у извршавању за робе и услуге корисника буџeтских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови 

текућих поправки и одржавања и материјал. 

  

 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале на основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки 

и одржавања, материјала, као и на основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулишерокове 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

Члан 41. 

 

 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Димитровград“ и доставити Министарству  финансија. 

 

Члан 42. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу   општине Димитровград , а 

примењиваће се од 01.01.2021.године. 

  

Број: 

У Димитровграду, 

                 . године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИK 
__________________ 

 

                                                                                                                      Зоран Ђуров 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

  Упутство за припрему буџета за 2021. годину и наредне две буџетске године донето је од стране министарства 

финансија у року. 
 Стручна служба Одељења за финансијске је на основу Упутства Министарства финансија и у складу са буџетским 

календаром израдила Упутсво за припрему буџета за 2021. годину и наредне две буџетске године и исти са одобреним лимитима 

доставила корисницима буџета. 
 

 Буџет је припремљен на основу одрдби Закона о буџетском систему.Унапређен је буџетски процес кроз примену 

програмског буџетирања који представља део реформе управљања јавним финансијама.Нагласак је стављен на утврђивање 

приоритета и оптимизације потрошње у циљу подстицањапривредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне 

управе. 
  
 Прелазак са линијског буџета на програмски, значајно је утицао на израду финансијских планова, извршење буџета 

као и праћење извршења буџета. Промене су извршене у структури елеменатана платним налозима које испостављају 

корисници буџета. Извршено је мапирање програма, сваком програму је додељена словна ознака. У нардној табели дати су 

програми са словном ознаком, бројем програма, шифром и називом програма. 
 

 

Словна 

ознака 

Програм Шифра                               Назив 

      А          1        1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

В      2 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

V 3 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

G 4 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

D 5 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

E 6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Z 7 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

I 8 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

J 9 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

K 10 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

L 11 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

M 12 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

N 13 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

O 14 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

P 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

R 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ 

S 17 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

 Словне ознаке Програма користе се само приликом попуњавања налога за пренос док у Одлукама о буџету се користе 

шифре програма. 
 

 Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID – 19, Mинистарство финансија дало је препоруку 

ЈЛС да приликом припреме одлуке о буџету имају у виду финансирање свих мераиз своје надлежности које су неопходне за 

спречавањепојаве и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања изврше распоред срдстава у односу на обавезе 

чије измирење је проритетно. 
 

 Као и остале земље у свету, тако се и Србија суочила са ризицима и неизвесностима услед епидемије корона вируса.Пад 
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спољне тражње али и предузете мере у оквиру за заштиту здравља праћење и увођењем ванредног стања неминовно су се 

одразиле на економску активност у свим привредним сектодима. Неизвесност даљег тока епидемијеизискије опрез планирања 

у првом реду приходне странебуџета за наредну годину. Министарство финансија је својим упутством обавезало локалну власт 

да приходе реално планира, да полазна основа буде остварење истих за прва три квартала ове године и њихова процена 

остварења за задњи квартал стим да укупан раст прихода несме да буде већи од номиналног раста БДП ( пројектован номинални 

раст у 2021.години од 8,8%). 
 

 У складу са чланом 52.Закона о буџетском системуприходи и примања се исказују у укупно оствареним износима а 

расходи и издаци у укупно извршеним износима. Сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне 

властитреба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода. Тиме се поштује Уставно начело бруто принципа 

( Члан 92. Устава Републике Србије) а не на подрачуне корисника буџетских средстава. 
 

 Приликом планирања лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника планирање мора да буде реално у 

складу са законом, односно пошло се од извршења у текућој години као и планираних олитика у наредном периоду. 
 

  Дозвољено је планирање масе средстава за плате у складу са прописаним основицама према Закључцима Владе 

Републике Србије које су у примени од почетка примени одредбе  Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Уредбом 

о прописаним коефицијентима и за број запослених који раде, а не систематизованог броја запослених. 
 

 Као и у претходним годинама и у буџетској 2021-ој години не могу се планирати исплате поклона у новцу, божићних, 

годишњих и других врста награда, бонуса и примања 

 

.запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним 

колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти као и друга примања из 

члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години. 
Такође, и у 2021-ој години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава 

локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријума престављају нестандарне, односно нетранспарентне 

облике награда и бонуса. 
 

На основу смерница, статута општине Димкитровград и одредби Закона о буџетском систему и одредби закона по 

појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет општине Димитровград пројектован је у износу од 

779.363.000,00 динара. 
 

 Приходи у буџету разврстани су по економској класификацији. 
 

 Укупни приходи у износу од  779.363.000, 00 динара се састоје од: 
 

                                                                                                                                             у динарима 

порез на доходак   123.150.000,00 

порез на имовину 43.300.000,00 

порез на добра и услуге 10.000.000,00 

други порези 13.000.000,00 

Донације и помоћи од међународних организација 360.000,00 

трансфеи од других нивоа власти 155.400.000,00 

приходи од имовине   283.000.000,00 

приходи од продаје добара и услуга 24.150.000,00 

приходи од новчаних казни 13.450.000,00 

мешовити приходи 13.000.000,00 

примања од продаје непокретности 60.000.000,00 

примања од продаје покретне имовине 3.000.000,00 

примања од продаје земљишта         37.553.000,00 

 . 

                                                                                                                       Свега:         779.363 .000,00  
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Одступања код планирања прихода у односу на дато Упутство имамо код: 
 

  

• пореза на зараде јер je повећана  цена  рада код буџетских корисника и јавних предузећа као и повећана је износ 

минималне зараде цене рада по часу за 2021. годину. 
 

• порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге увећан је за дуг из предходних година који се очекује да ће 

бити наплаћен током буџетске 2021. године; 
 

• порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге увећан је за дуг из предходних година који се очекује да ће бити 

наплаћен током буџетске 2021. године; 
 

• капитални  наменски трансфер у ужем смислу од Републике из Канцеларије за јавна улагања у корист нивоа општина 

за плаћање ПДВа и то: за остатак радова на реконструкцији Гимназије „ св.св. Кирило и Методије“ ,  радови на 

реконструкцији зграде, радови на стационару и  радови на крову и котлари ОШ и вртићу у с. Жељуши; 
 

• приходи буџета општине од камата на средства консолдованог рачуна трезора улључена у депозит банака због уговора 

о ноћном пласирању средстава буџета у пословној банци; 
 

• накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина – отпочињања са експлоатацијом глине и експлатација 

андензита на територији општине Димитровград; 
 

• накнаде за коришћење грађевинског земљишта,ова накнада више се не утврђује али планирани износ с односи на 

дуговања из ранијих година и се очекује њихова наплата ; 
 

• комуналнае таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних простора у пословне сврхе 

због обавеза по дуговања из ранијих година  ( највећи износ дугује ЕПС); 
 

• комуналнае таксе за коришћење простора за паркирање, због  очекиваног повећања транзитног теретног транспорта 

на граничном прелазу; 
 

• приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина због дуга из ранијих година, за који се очекује 

наплата током 2021.године; 
 

• накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине у корист општине од стране привредних субјеката у 

2021.години; 
 

• таксе за озакоњење објеката у корист нивоа општина нелегалних објеката на територији општине; 
 

• приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка 

принудне наплате због дуговања из ранијих година по разним основама; 
 

• примања од продаје непокретности у корист нивоа општине. Завршава се поступак укњижбе станова у власништву 

општине и планирана је њихова продаја, поред тога постоји и план продаје одређеног броја кућа и пословних простора; 
 

• примања од продаје земљишта у корист нивоа општине, биће продато земљиште у првој,другој и трећој зони  и на 

граничном прелазу (затражена  је сагласност за продају градског гдађевинског земљишта у зони граничног прелаза). 

Укупни приходи и примања буџета општине Димитровград за 2021. годину планирани су у износу од 779.363 

.000,00 динара. 

  Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према 

корисницима.  

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као основним правним актом општине којим 
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су ближе одређени начин, услови и облици остваривања послова из делокруга општине, органи и организације Општине 

Димитровград су:  Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа организована у складу 

са Законом и Јавно правобранилаштво. Сви ови органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о буџету раздвојена 

законодавна, судска и извршна власт, а самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци 

посебно је планиран раздео за  Скупштину општине, раздео за  председника Општине, раздео за Општинско веће, раздео за 

Општинску управу и раздео за Јавно правобранилаштво. Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине 

средстава коју поједини субјекти власти у општини троше из буџета за обављање појединих надлежности, као и програмска 

структура буџета. 

 

 Предложена средства Одлуком о буџету општине Димитровград за 2021. годину у износу од  779.363.000,00 динара 

распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима. 

  
 Маса средстава за плате планирана је сходно смерницама датим у Упутству Министарства финансија за број запослених 

од 100  радника на неодређено радно време и 18 радника на одређено време, где су обухваћена и изабрана и постављена 

лица.Кадровским планом обухваћени су запослени на одређено време по корисницима чије је запошљење  на неодређено време 

планирано у 2021. години. 
 

                 Број запослених у 2020.години: 
 

 на неодређено време на одређено време 

1. Органи и организације локалне власти   

     Изабрана лица 4  

     Постављена лица 5  

     Запослени 44 10 

2. Центар за  културу 10 2 

3.Народна библиотека 7  

4. Предшколска установама 32 6 

5.Установа за спорт и туризам 6  

6. Други корисници 1  

 укупан број запослених: 100 18 

 

 

 У оквиру групе конта 42 – Коришћење услуга и роба које се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално 

планирати средства за ове намене водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (утрошак ел.енергије, воде, 

комуналне услуге, осигурање имовине и запослених...). 
 

 У оквиру субвенција неопходно је преиспитивати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом 

планирања средстава за субвенције и њихове намене посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 
 

 Остале расходе - група конта 48 – треба планирати у складу са рестриктивном политиком с тим што новчане казне и 

пенале по решењу судова треба планирати реално на уштрб осталих расхода у овој групи конта. 
 

 Капиталне пројекте треба планирати за 2021. годину и наредне 2 године поштујући Уредбу о управљању капиталним 

пројектима („ Сл. Гласник РС бр.51/19). 
`  
   Издаци за нефиинансијску имовину 
 

 Набавка административне,канцеларијске опреме,аутомобила и осталих основних средстава за редован рад планирани 

су уз максималну уштеду. 
 

 У сталну буџетску резерву планира се 1.000.000,00 динара. 
 Текућа буџетска резерва планирана је да се изврши у износу од 10.000.000,00 динара. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА 
 

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље 

управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажних веза између годишњег буџета, 

утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. 
 

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на 

основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединицалокалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима меди 

постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи. 
 

СКГО је утврдила 17 програма у оквиру којих имамо програмске активности и листу униформних индикатора за 

градове и општине која је нешто измењена у односу на предходне године. 

• Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање 

• Програм II – Комуналне делатности 

• Програм III – Локални економски развој 

• Програм IV – Развој туризма 

• Програм V – Пољопривреда и рурални развој 

• Програм VI – Заштита животне средине 

• Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура 

• Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање 

• Програм IX – Основно образовање и васпитање 

• Програм X – Средње образовање и васпитање 

• Програм XI – Социјална и дечија заштита 

• Програм XII – Примарна  здравствена заштита 

• Програм XIII – Развој културе  и информисања 

• Програм XIV – Развој спорта и омладине 

• Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе 

• Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе 

• Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 
 

 

ПРОГРАМ 1 -  СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
Шифра  1101 
 

Планирана средства за овај програм износе 37.000.000,00 динара. 
 

Сврха : Планирање,  уређење  и  коришћење  простора  у  локалној  заједници засновано на начелима  одрживог развоја, 

равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања 

кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда. 

 

У оквиру овог програма планиранe су програмске активности: 
 

• 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање  у износу од 24.000.000,00 динара , са циљем повећања 

покривености територије планском и урбанистичком документацијом. Да би циљ био реализован планирана је израда 

36 пројеката у току 2021. године; 

• 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем у износу од 10.000.000,00 динара, са циљем  стављања у функцију 

грађевинског земљишта. Планирана површина за експропријацију у 2021. годину износи 9740м2. 

• 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда у износу од 3.000.000,00 динара, са циљем очувања и 

унапређења стамбеног фонда. Планирано је 5 уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом 

одржавању и унапређењу својстава зграде за 2021. годину. 
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ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Шифра: 1102 

 

Планирана средства за овај програм износе 63.500.000,00 динара. 
 

Сврха : Пружање  комуналних  услуга  од  значаја  за  остварење  животних потреба  физичких  и  правних  лица  уз  

обезбеђење  одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном 

енергијом; Редовно,  сигурно   и  одрживо   снабдевање  водом  за  пиће становника,  уређивање  начина  коришћења  и  

управљања  изворима, јавним бунарима и чесмама. 

 

 У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности:  
 

• 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем - у износу од 34.500.000,00 динара са циљем адекватнoг  

управљањеа јавним осветљењем. Индикатор:Укупан број  замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази). 

Вредност у базној години је 200, циљна вредност је 3.000,00. 

• 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина - у износу од 4.400.000,00 динара, са циљем максималне могуће 

покривености насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила. Индикатор: Број м2 јавних зелених 

површина на којима се уређује и одржава зеленило. Вредност у базној години је 49.680м2/49.680м2, и иста вредност 

се планира за 2021. годину. 

• 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - у износу од 22.800.000,00 динара, са циљем 

максималне  могуће  покривености насеља  и  територије  услугама одржавања  чистоће  јавних површина. Степен  

покривености  територије  услугама  одржавања  чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте  у 

односу на укупан број улица у граду/општини) у базној години је 77улица, а у 2021.години се планира 100% 

покривеност јавно-прометних површина. 

• 1102-0004  Зоохигијена - је планирана у износу од 1.800.000,00, са циљем унапређења заштите од заразних и  других  

болести које преносе животиње и инсекти. У базној години је рађена дератизација 68 ха јавне површине такође је 

извршено и запрашивање за сузбијање комараца и крпеља, што се планира и у 2021. години. 

                             

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
Шифра: 1501 

 

Планирана средства за овај програм износе 17.500.000,00 динара. 
 

Сврха: Обезбеђивање  стимулативног  оквира  за  пословање  и  адекватног привредног амбијента за привлачење 

инвестиција. Повећање запослености на територији општине. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на 

територији општине. Планира се повећање запошљености становништва општине Димитровград за 35 лица на новим 

радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних  по полу и старости). 
 

У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности: 
 

• 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента у износу од 2.500.000,00 динара, са циљем 

унапређења административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој 

привреди  Индикатор је број пројеката за унапређење инвестиионог амбијента, који је за 2021. годину планиран на 10 

пројеката; 

• 1501-0002 Мере активне политике запошљавања - у износу од 5.500.000,00 динара, са циљем повећања броја 

запослених кроз мере активне политике запошљавања. Индикатор је број новозапослених кроз реализацију мера 

активне политике запошљавања који је за 2021. годину планиран на 30 запослених. 

• 1501-0003 Подршка економском развоју о промоцији  предузетништва - у износу од 9.500.000,00, са циљњм 

успостављања механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама 
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који послују на територији општине за развој нових производа и проширење производње. У базној години смо имали 

10 новозапослених жена, 20 новозапослених особа старијих од 50 година и 7 лица на стручној пракси. Имајући у виду 

новонасталу ситуацију у 2021. години се планира пружање финансијске помоћи за 8  предузетника/предузетница. 

 

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
Шифра: 1502 
 

Планирана средства за овај програм износе 3.400.000,00 динара. 
 

Сврха: Стратешко планирање развоја туризма кроз израду планског документа са акционим планом који садржи 

конкретне предлоге и смернице за развој туризма. Подршка развојним иницијативама и удружењима грађана и 

грађанки  у унапређењу туристичке понуде, као и промоција и унапређење туризма. Циљ је повећање прихода у области 

туризма. 

 

У оквиру овог програма обухваћена је програмска активност: 
 

• 1502-0001 - Управљање развојем туризма - у износу од 3.000.000,00 динара, циљ је усвајање плана развоја туризма 

и унапређење туристичке понуде,  унапређење конкурентности актера и актерки туристичке привреде, где се у 2021. 

години планира учешће 3 особе женског пола и 7 особа мушког пола, затим јачање оперативних капацитета удружених 

грађана и грађанки у процес развоја туризма, где се за 2021. годину планира ангажовање 20 учесница и 30 учесника на 

одржавање 8 активности за унапређење понуде или повећање туристичких садржаја у општини Димитровград. 

У оквиру овог програма обухваћени су следећи пројекти: 

 

• 1502-0001 - Изложба старих заната, инфо-тура - у износу од 100.000,00 динара. Циљ је промоција старих заната, 

културног наслеђа и аутохтоних раса домаћих животиња. За 2021. годину је планирано да има 30 излагача на изложби. 

• 1502-0002 - Манифестација Дани шушенице - у износу од 300.000,00 динара. Циљ је брендирање шушенице као 

најпознатијег производа, што се планира постићи повећањем излагача који су за 2021. годину планирани на 100 

излагача. 

 

ПРОГРАМ 5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Шифра: 0101 
 

Планирана средства за овај програм износе 7.980.000,00 динара. 
 

Овај програм обухвата пољопривреду и рурални развој, а сврха му је унапређење пољопривредне производње на 

територији општине Димитровград кроз унапређење услова за пољопривредну делатност, подстицаја пољопривредној 

производњи и рурални развој. 
 

У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности: 
 

• 0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници - у износу од 1.500.000,00 

динара, са циљем стварања услова за развој и унапређење пољопривредне производње. Индикатор је број 

регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број 

пољопривредних газдинстава. Вредност у базној години је 120/481, а планирана вредност у 2021. години износи 

100/481. 

• 0101-0002 - Мере подршке руралном развоју - у износу од 6.000.000,00 динара, са циљем унапређења руралног 

развоја. Индикатор је број  регистрованих  пољопривредних  газдинстава  која  су  корисници мера  руралног  развоја  

у  односу  на  укупан  број  пољопривредних газдинстава. Вредност у базној години је 50/481, а планирана вредност у 

2021. години је 70/481. 

У оквиру овог програма обухваћен је пројекат: 



12   од   18 

 

 

• 0101-01 - Пројекат: „Више социјалног кроз више економског“ - у износу од 480.000,00 динара. Циљ пројекта је 

социлано-економска помоћ изузетно угроженим породицама, где се планира финасијска помоћ за 15 корисника. 

 

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Шифра:  0401 
 

Планирана средства за овај програм износе 24.620.000,00 динара. 
 

Сврха овог програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној 

средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама и одрживо управљање отпадом. 

 

У оквиру овог програма обухваћена је програмска активност: 
 

• 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине - у износу  од 18.500.000,00 динара. Циљ је испуњење обавеза 

у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите, а то ће се постићи 

усвајањем програм заштите животне средине са акционим планом. 

У оквиру овог програма обухваћен је пројекат: 

 

0401-01 - Изградња канализационе мреже у  с.Лукавица - у износу од 6.120.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање 

броја домаћинства у руралним подручјима на прикључак канализационе мреже, што подразумева прикључак још 440 

домаћинства. 
 

 

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
ШИФРА 0701 
 

Планирана средства за овај програм износе 53.000.000,00 динара. 
 

Сврха овог програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној 

самоуправи. 

 

У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности: 
 

• 0701-0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – у износу од 40.000.000,00 динара. Циљ ове 

активности је управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, која се у 2021. години планира на око 20% од 

укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију. 

• 0701-0005 - Унапређење безбедности саобраћаја – у износу од 13.000.000,00 динара. Циљ је унапређење саобраћајног 

образовања и васпитања, што ће се постићи реализацијом свих планираних активности из ове области. 

 

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
ШИФРА 2001 
 

Планирана средства за овај програм износе 57.816.000,00 динара. 
 

Сврха је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима, као и васпитање и образовање деце. 

 

У оквиру овог програма обухваћена је програмска активност: 
 

• 2001-0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања – у износу од 57.816.000,00 

динара. Циљ је да се обезбеде адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват, што можемо 

да видимо кроз обухват деце која су планирана да иду у предшколску установу, а то је 250 деце за 2021. годину. 
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ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
Шифра: 2002 
 

Планирана средства за овај програм износе 16.100.000,00 динара. 
 

Сврха је доступност основног образовања свој деци са територије општине Димитровград у складу са прописаним 

стандардима. 

 

У оквиру овог програма обухваћена је програмска активност: 
 

• 2002-0001 - Функционисање основних школа – у износу од 16.100.000,00 динара. Циљ је да се обезбеде прописани 

услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама. Индикатор је укупан број деце која иду у основну 

школу  што се за 2021. годину планира на 224 дечака и 222 девојчица. План за 2022. годину износи 221 дечак и 218 

девојчица, а у 2023. години планира се 217 дечака и 215 девојчица . 

 

ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
Шифра: 2003 
 

Планирана средства за овај програм износе 10.407.000,00 динара. 
 

Сврха је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовни профил и 

циљевима развоја. 

 

У оквиру овог програма обухваћена је програмска активност: 
 

• 2003-0001 - Функционисање средњих школа – у износу од 9.457.000,00 динара. Циљ је да се обезбеде прописани 

услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе, као и повећање броја 

ученика/ученица који похађају средњу школу. Као индикатор је узет број ученика који су уписали први разред у односу 

на број ученика који је завршио четврти разред. За 2021. планирано је да упишу први разред 68 ученика/ ученица, а да 

заврше 48 ученика/ученица, а за наредне две године овај однос је 68/49 ученика/ученица. 

У оквиру овог програма обухваћен је пројекат: 
 

• 2003-01 - Пројекат: „Дигитални свет малдих“ - у износу од 950.000,00 динара. Циљ је да се обезбеди делотворно 

окружење за сигурно учење и обуку, да се подржи прекогранична сарадња и мобилност младих, да се подстичу млади 

људи на одговор на могућности образовања и да буду активни у школском и друштвеном животу. За овај пројекат је 

планирано 230 ученика који се школују у две стручне школе. 

 

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
Шифра:  0901   
 

Планирана средства за овај програм износе 84.362.000,00 динара. 
 

Сврха овог програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву 

општине са циљем повећања доступности права и услуга социјалне заштите. 

У оквиру овог програма планиранe су програмске активности: 
 

• 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици  помоћи у Центру за социјални рад – у износу од 16.552.000,00 

динара. Циљ је остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити и 

унапређење заштите сиромашних, чиме је у базној години обухваћено 850 особа, а за 2021. годину и две наредне се 

планирају 1000 корисника. 
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• 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици  помоћи – у износу од 3.500.000,00 динара. Циљ је унапређење 

заштите сиромашних, што се за 2021. годину планира на 5% грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури 

у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана. 

• 0901-0003 - Дневне услуге у заједници - у износу од 34.500.000,00 динара, са циљем унапређења доступности и 

ефикасности дневних услуга у заједници. Показатељ ове активности је број деце и младих са сметњама у развоју, број 

деце из опште популације, број породица из маргинализованих категорија друштва и број непокретних и старих лица., 

што је за 2021. годину планирано на  120 особа укупно. Услуге које се пружају су следеће: Помоћ у кући за старе, 

Инклузивна играоница, Услуге саветовалишта за породице у ризику, Услуге хипорехабилитације. 

  

• 0901-0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге - у износу од 5.800.000,00 динара, са циљем 

развоја социо-хуманих активности, успостављање и развој нових облика заштите грађана. Индикатор ових активности 

је број корисника саветодавно-терапијских, социо-едукативних услуга у заједници и број корисника нових 

здравствено-саветодавних облика подршке, што се у 2021. години планира на 1.500 корисника. 

• 0901-0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста - у износу од 5.510.000,00 са циљем  социјалног 

деловања-олакшање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, организовањем 

различитих облика помоћи. 2021. године планирано је да 20% грађана добију неку врсту помоћи црвеног крста у 

односу на укупан број грађана у општини Димитровград. 

• 0901-0006 - Подршка деци и породици са децом - у износу од 14.000.000,00 динара, са циљем унапређења 

популационе политике. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. 

подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) планиран за 2021. годину износи 10. Ова 

активност обухвата исплату ученичких и студентских стипендија, превоз ученика, исхрану и смешзтај ученика, помоћ 

за треће дете, родитељски додатак, накнада за прво, друго, треће и савко наредно дете.... 

• 0901-0007  - Подршка рађању и родитељству - у износу од  4.500.000,00 динара. Циљ је подршка породицама да 

остваре жељени број деце, а планирани број породица обухваћене програмом рађања и родитељства износи 55 

породица за 2021. годину. Овде је планирана вантелесна оплодња, накнада за венчање, новчана помоћ незапосленим 

трудницама... 

 

ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ШИФРА 1801 

 

Планирана средства за овај програм износе 8.120.000,00 динара. 
 

Сврха је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, као и обезбеђивање и 

спровођење активности у областима деловања јавног здравља. 

 

У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности: 
 

• 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите – у износу од 6.900.000,00 динара. Циљ ове 

активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите, што се планира 

постићи реализацијом 80% планова инвестирања у објекте и опрему.  

• 1801-0002 – Мртвозорство – у износу од 720.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање смртих случајева од 

стране лекара, што се за 2021. годину планира на 20% од укупно умрлих лица. 

• 1801-0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље – у износу од 500.000,00 динара. 

Циљ је стварање услова за очување и унапређење здравља становништва, што се планира постићи реализаијом 

пројеката из области јавног здравља. 
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ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
Шифра: 1201 
 

Планирана средства за овај програм износе 8.120.000,00 динара. 
 

Сврха овог програма је очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, 

продукције и стваралаштва у локалној заједници. У оквиру овог програма планирано је финансирање две установе 

културе чији је оснивач општина и које су индиректни корисници буџетских средстава, а то су: Центар за културу , 

Народна библиотека „Детко Петров“, као и финансирање медијских садржаја. 
 

У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности: 
 

• 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе: Центар за културу – у износу од 21.015.000,00 динар. 

Циљ је повећање броја реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури, што се за 

2021. годину планира на 280. 

• 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе: Народна Библиотека - у износу од 11.109.000,00 динар. 

Циљ је повећање броја реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури, што се за 

2021. годину планира на 220. 

• 1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања – у износу од 

1.500.000,00 динара. Циљ је повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне 

заједнице, што се за 2021. годину планира на 3 пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја. 

• 1201-0005 - Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина – у износу од 11.000.000,00 

динара. Циљ је унапређење права националних мањина за информаисање на сопственом језику, што се за 2021. годину 

планира на 11 пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја. 

 

У оквиру овог програма обухваћени су пројекти: 
 

• 1201-01 - Балкан театар фест – у износу од 800.000,00 динара. Циљ је развој културе кроз реализацију фестивала 

позоришних представа. Индикатор је попуњеност капацитета сале, који је у 2021. години планиран на 100% 

попуњеност. 

• 1201-02 - Нишавски хоровод – у износу од  200.000,00 динара. Циљ је развој културе кроз реализацију фестивала 

позоришних представа. Индикатор је попуњеност капацитета сале, који је у 2021. години планиран на 100% 

попуњеност. 

• 1201-03 - Ликовна колонија – у износу од 300.000,00 динара. Циљ је развој културе, који се мери процентом урађених 

слика у односу на број пријављених учесника, што је планирано на 100% у 2021. години.  

• 1201-04  - Реконструкција и санација центра за културу – у износу од 1.000.000,00 динара. Циљ је очување и развој 

културног наслеђа кроз унапређење услова рада, што се може постићи 100% побољшањем енергетске ефикасности 

зграде Центра за културу. 

• 1201-05 Фестивал дувачких оркестара – у износу од 100.000,00 динара. Циљ је развој културе кроз реализацију 

фестивала дувачких оркестара. Индикатор је попуњеност капацитета сале, који је у 2021. години планиран на 100% 

попуњеност. 

 

 ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
Шифра: 1301 
 

Планирана средства за овај програм су у укупном износу 93.604.000,00 динара, од чега су 89.404.000,00 динара из буџета, а 
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4.200.000,00 из осталих извора. 
 

Сврха овог програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, унапређење 

спорта у општини  и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. 
 

У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности: 
 

• 1301-0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима – у износу од   28.500.000,00 

динара. Циљ је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области 

спорта, они своју активност одржавају кроз достављање годишњих програма, што је планирано на 13 програма у 2021. 

години, колико је било и у 2020. години. 

• 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа – у укупном износу од 34.580.000,00 динара, од чега су 

30.380.000,00 динара из буџета, а 4.200.000,00 динара из осталих извора. Циљ је унапређење спортско рекреативних 

активности и што већа интегрисаност омладине у систем спорта, затим обезбеђивање услова за рад установа из области 

спорта, што можемо да пратимо кроз број програма, акција и пројеката који реализују установе из области спорта, што је 

за 2021. годину планирано на 500. 

• 1301-0005 - Спровођење омладинске политике – у износу од 10.000.000,00 динара. Циљ ове активности је 

унапређење институционалног оквира локалне омладинске политике, као и подршка активном укључивању младих у 

различите друштвене активности, што пратимо  кроз број младих корисника и корисница услуга мера омладинске политике 

којих је у 2020. години било 50.00, а за 2021. годину су планирани 120 корисница и 80 корисника. Индикатор нам је и број 

спроведених активности, акција и мера за младе жене и мушкарце, који је за 2021. годину паниран на 10. У циљеве можемо 

да сврстамо и унапређење локалне омладинске политике која је усмерена на специфичне потребе младих, што се може 

реализовати усвајањем планског докумената и кроз планираних родно одговорних активности усмерених ка оснаживању 

жена и девојчица. 

У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти: 

 

• 1301-01 - Турнир у малом фудбалу – у износу од 700.000,00 динара. Циљ је унапређење и промоција футсала, 

унапређење и промоција спорта у општини. Планира се 30 пријављених екипа у неколико узрастних категорија у 2021. 

години. 

• 1301-02 - Вече спортиста – у износу од 150.000,00 динара. Циљ је подстицај спортиста који бележе запажене 

резултате, а број успешних спортиста који ће бити награђен у 2021. години је планиран на 30. 

• 1301-03 - Организација рада купалишта – у износу од 3.250.000,00 динара. Циљ овог пројекта је развој и промоција 

пливања као базичан спорт за развој мускулатуре. Број посетилаца на купалишном комплексу и школи пливања за 2021. 

годину је планиран на 1000 посетилаца. 

• 1301-04 - Пројекат: МТБ – у износу од 200.000,00 динара. Циљ је промоција бициклизма као савременог начина 

рекреације, дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију. Број учесника на маратону планиран је на 150. 

• 1301-05 - Порибљавање на језерима Сават 1 и Сават 2 – у износу од 5.000.000,00 динара. Циљ је  порибљавање 

језера, повећање броја рибара који у току године посете језера и унапређење риболовачког туризма. Број рибара се планира 

на 500. 

• 1301-06 - Одржавање излетишта и планинарских домова – у износу од 4.100.000,00 динара. Циљ је одржавање 

планинарских домова и излетишта у општини Димитровград. У 2021. години је планирано одржавање 7 места.  

• 1301-07 - ЏАМП-КАМП – у износу од 50.000,00 динара, са циљем промоције и унапређења спорта у општини. број 

учесника на кампу и атлетском митингу је планиран на 50. 
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• 1301-08 - Пружање услуга: обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавања електро-

инсталације – у износу од 5.980.000,00 динара. Циљ је обезбеђење, чишћење и одржавање у СТЦ-у. Број ангажованих лица 

је планиран на 30 лица. 

• 1301-09 - Пливање за часни крст – у износу од 75.000,00 динара. Циљ је учествовање рекреативаца у такмичењу за 

часни крст и промоција манифестације. Број планираних учесника је 20.  

• 1301-10 - Кадрил плес – у износу од 70.000,00 динара. Циљ је обележавање завршетка мале и велике матуре. Број 

учесника у 2021. години је планиран на 150 учесника/учесница. 

• 1301-11 - Језера - рекреација на води – у износу од 350.000,00 динара. Циљ је интеграција младих у спортске 

активности на води, а број учесника који се планира је 50. 

• 1301-12 - Србија у ритму Европе – у износу од 599.000,00 динара. Циљ је припремање деце за сценски наступ, чиме 

ће представити своју општину и земљу Европе која им буде додељена. Број пријављених учесника/ учесница је планиран 

на 20. 

   
 ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Шифра: 0602 
 

Планирана средства за овај програм износе 206.571.000,00 динара. 
 

Сврха је одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне 

самоуправе. 
 

У оквиру овог програма обухваћене су програмске активности: 
 

• 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина – у износу од 141.108.000,00 динара. Циљ је 

неометано функционисање управе. У 2021. години је планирано да се 80% од поднетих предмета реше. 

• 0602-0002 - Функционисање месних заједница – у износу од 4.714..000,00 динара. Циљ је задовољавање потреба и 

интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Број иницијатива/предлога месних заједница према 

општини у вези са питањима од интереса за локално становништво је планиран на 130. 

• 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга – у износу од 31.000.000,00 динара. Циљ је одржавање финансијске 

стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода. Учешће издатака за сервисирање дугова у 

текућим приходима треба да буде  ≤ 15%. У општини Димитровград ови издаци су  у 2020. години били 6%, што се планира 

и за 2021. годину . 

• 0602-0004 - Општинско/градско правобранилаштво – у износу од 2.519.000,00 динара. Циљ је подношење тужби 

ради заштите имовинских интереса општине, давање правних мишљења, праћење прописа и заштита имовинских права и 

интереса општине. Број решених предмета на годишњем нивоу је планиран на  70. 

• 0602-0007 - Функционисање националних савета националних мањина – у износу од 1.000.000,00 динара. Циљове 

активнсти је остваривање права националних мањина у локалној заједници. Проценат остварења програма националних 

мањина који се финансира из буџета општине  се планира у 100% износу. 

• 0602-0009 - Текућа буџетска резерва – у износу 10.000.000,00 динара. Користи се за непланиране сврхе за које нису 

утврђене апропријације  или  за сврхе з које се утврди да апропријације нису довољне. 

• 0602-0010 - Стална буџетска резерва – у износу од 1.000.000,00 динара. 
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• 0602-0014 - Управљање у ванредним ситуацијама – у износу од 5.000.000,00 динара, са циљем изградње ефикасног 

превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода. Број 

идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) је у 2020 години износио 2, а у 2021. години се 

планира на 5 објеката. 

У оквиру овог програма планирани су пројекти: 

 

• 0602-01 - Дотације организацијама цивилног друштва – у износу од 5.800.000,00 динара. Циљ пројекта је подршка 

организацијама цивилног друштва. Планирани број пројеката који ће се реализовати у 2021. години према приоритетним 

областима општине износи 5.  

• 0602-02 - Интегрални сиситем техничке заштите - у износу од 4.400.000,00 динара. Циљ пројекта је повећање 

безбедности. Планира се 5 локација опремљених видео надзором. 

• 0602-03 - Пројекат:  Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград - у укупном износу од 390.000,00 

динара, од чега 30.000,00 динара из буџета, а 360.0000,00 из донација. Циљ је постављање едукованих и информисаних 

капацитета локалне самоуправе за уродњавање и бављење питањима родне равнопрвности на локалном нивоу. Број 

учесника/учесница на целокупном пројекту је планиран на 30. 

 

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ШИФРА: 2101 

 

Планирана средства за овај програм износе 47.099.000,00 динара. 
 

 Сврха овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе 

       
 

У оквиру програма обухваћене су програмске активности: 
 

• 2101-0001 - Функционисање скупштине - у износу од 24.180.000,00 динара. Циљ је несметано функционисање 

локалне скуштине.  Број седница скупштине у 2021. години је планиран на 12, број седница сталних радних тела на 

182 седнице. 

• 2101-0002 - Функционисање извршних органа: Председник – у износу од 11.869.000,00. 

• 2101-0002 - Функционисање извршних органа: Општинско веће – у износу од 7.150.000,00. 

У оквиру овог програма обухваћени су пројекти: 

 

• 2101-01 – Обележавање празника општине и значајних датума - у износу од 2.000.000,00 динара. Акценат у 

реализацији пројекта је на активностима везаним за обележавање дана општине у другој половини године, очување 

традиције и остваривање сарадње са другим нивоима власти и општинама. Број званица у 2021. години се планира на 400 

званица.  

• 2101-04 - Сарадња са побратимљеним општинама – у износу од 500.000,00. Циљ је унапређење сарадње са 

побратимљеним општинама. Број планираних  активности које ће се реализовати у 2021. години износи 2. 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                                                


