






































































































































Члан 3.  
После Члана 22  додаје се нови Члан 22а који гласи ``Овлашћена лица Месних 
заједница су дужна да пре преузимања било каквих обавеза на име робе, услуга, 

материјала и слично прибаве сагласност Одељења за финансије и Одељења за 
локални економски развој и дијаспору о трошењу средства која су им овом 
Одлуком а кроз финансијски план опредељења. Преузимање обавеза без 

прибављене сагласности неће се измиривати на терет буџета општине Велико 
Градиште, већ на терет одговорног лица надлежне Месне заједнице.`` 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ``Службеном гласнику 

општине Велико Градиште`` 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Приходи су изменом Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2018.годину 
увећани за  71.227.025,28 динара и то : 

 

До промене је дошло услед већег остварења прихода за пет месеци, као и због 
усклађивања са изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 
 

  До повећања је дошло код: 

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске управе 741121 за 50.000,00 динара 

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем - 741123  за 2.000.000,00 динара 
- Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 716111 за износ 

од 1.400.000,00 динара, 
- Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општине – 

732251 увећане су за 16.128.739,00 динара због предфинансирања пројекта 

- Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине 733151  су 
увећани за 19.200.218,01 динара, због захтева упућених ка Републици за 
учешће у реализацији пројеката 

- Други текући трансфери од Републике у клорист нивоа општине 733152 за 
3.836.048,80 динара због учешћа у пројекту изнтерно избегла и расељена 

лица 



- Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у корист нивоа 
општине 733154 за износ од 5.700.000,00 динара, средства која се уплаћују 
од стране Министарства на име предшколског програма не уплаћују се више 

на наменски подрачун већ директно на буџет 
- Капитални наменски трансвери, у ужем смислу, од републике у корит нивоа 

општине 733251 увећани су за износ од 19.662.019,47 динара за Мајурску 

канализацију и учеша у пројектима са Министарством. 
- Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у 

државној својини коју користе општине и индиректни корисници њиховог 
буџета 742152 – 500.000,00 динара 

- Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа општине - 742255  2.000.000,00 

динара 
- Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у 

корист нивоа општине - 743355 150.000,00 динара отворен због уплате по 
основу судских трошкова.  

- Из осталих извора су увећана средства у износу од 500.000,00 динара на име 

остали приходи у корист нивоа општине као и 100.000,00 динара на име 
примања од продаје робе за даљу продају, и то код Туристичке организације, 
Народне библиотеке ``Вук Караџић`` и Предшколске установе ``Мајски цвет`` 

 
Што се расходног дела тиче, такође су, као и приходи увећани за исти износ 

71.227.025,28 динара. 
Промене су вршене код скоро свих корисника, у складу са потребама и уштедама.  
Увећана су средства код Општинске управе за набавку камера у висини од 

500.000,00 динара које ће бити постављене у просторијама зграде општине. 
 

У оквиру програма Општинске управе увећена су средства у висини од 
8.000.000,00 ради измирења новчаних казни по решењу судова као и за ван судска 
поравњања а по обавештењу Општинског правобраниоца. 

 
Средства од 18.400.000,00 која су намењена за одводњавање су пребачена на нову 
позицију која је по новом решењу увећана за 21.100.000,00 динара по решењима 

за 2016. и 2017.годину 
 

На основу новог колективног уговора увећана су средства за отпремнине и 
јубиларне награде у висини од 600.000,00 динара. 
 

Средства која су била намењена за изградњу тоалета у парку су укинута због 
одустајања од овог пројекта. 

 
У оквиру програма Социјалне и дечије заштите средства су увећана за 
4.000.000,00 динара, обезбеђена су средства за награђивање успеха деце на 

републичким и спортским такмичењима, награде за вуковце Основних и Средње 
школе, стипендије и слично. Ова позиција је увећана јер су деца постигла много 
боље успехе у односу на претходну годину, као што су рецимо средњошколци 

освојили прво место на државно – Републичком такмичењу у одбојци чиме су се 
пласирали на Светско првенство које се ове године одржава у Чешкој. 

 
За пројекте прекограничне сарадње Посети ме и Развојне шансе је раход увећан у 
складу са приходом. 

 
Трошкови одржавања уличне расвете су пребачени са позиције трошкова уличне 
равете на новоотворену позицију на основу обавезе а у вези Јавно приватног 



партнерства. 
 
Уштеда је постигнута код пројекта Мајурске канализације у износу од 7.460.000,00 

јер су средсва обезбеђена из Републичког буџета. 
 
Здравствена установа и Основне школе су конкурисали код надлежних 

Министарстава за нове пројекте тако да су из Буџета Локалне самоуправе морала 
бити обезбеђена обавезна средства у висини од 2.350.000,00 динара. 

 
У оквиру програма политичког система и локалне самоуправе – Скупштина и 
Председник, увећана су средства у висини од 3.500.000,00 због одлуке о повећању 

накнада одборницима, члановима Општинског већа и члановима комисија. 
 

Због смањених планираних прихода одустало се од следећих пројеката: Језерска 
звезда, Хидрантска мрежа код Средње школе и ЈУ Спортски центар и на основу 
тога су умањена средства у висини од 10.320.000,00 динара. 

 
На основу спроведених јавних набавки на појединим позицијама је дошло до 
уштеда и у складу са тим су умањена средства. 

 
Трошкови и приходи у оквиру Месних заједница су увећани за средства од закупа 

локала, као и по обавештењу Општинског правобранилаштва о судским споровима 
коју су у току и који доспевају на наплату. 
Што се тиче индиректних корисника до промена је дошло код следећих: 

- Код Дома здравља вршена је прерасподела средстава у оквиру конта и 
увећана је позиција Машине и опрема за куповину кардиотокографа. 

- Код Културног центра повећана су средства за куповуну ношње као и за 
путовање у Румунију и реализацију новинског извештавања. 

- Народна библиотека је одустала од пројекта реновирања котларнице и та 

средства преусмерила на пројекат фасаде, вршена је прерасподела средстава 
у оквиру конта 

- Код туристичке организације увећана су средства за платни промет, 

угоститељске услуге, делегацију фолклора из Румуније, за репрезентацију и 
промоцију, штампу водича и нових флајера као и плаћање радника инфо 

центра.  
- ЈУ Спортски центар је повећала средства на име куповине косачице за 

одржавање терена, за набавку лопти и ангажовање РТС екипе на промоцији 

спотра у нашој општини. 
- Код ПУ ``Мајски цвет`` вршена је прерасподела средстава у оквиру конта 

- ОШ ``Вук Караџић`` из Мајиловца је повећао средстава за јубиларне награде 
и вршена је прерасподела средстава у оквиру конта 

- ОШ ``Миша Живановић`` из Средњева је повећао средстава за струју и 

бензин и вршена је прерасподела средстава у оквиру конта 
- ОШ ``Иво Лола Рибар`` из Великог Градишта је повећао средстава за мазут, 

платни промет, одвоз отпада и електричну енергију и вршена је прерасподела 

средстава у оквиру конта 
- Код Гимназије је дошло до повећања код текућих поправки и одржавања и 

одвоза отпада. 
 

 

 
 



              На основу чана 77. став 3. и члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“  број  21/2016 и 113/2017) и члана  18. Статута општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017) 

Скупштина општине Велико Градиште на 17. седници одржаној дана 11.06.2018. године доноси   

 

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

У Кадровском плану Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину („Службени 

гласник“ општине Велико Градиште“, број 14/2017), у делу II, Планирани број запослених за 2018. годину,  

број планираних самосталних саветника, саветника и намештеника четврте врсте радних места који гласи: 

 

„Самостални саветник                                         11 

  Саветник                                                               22    

  Четврта врста радних места                               1.“ 

                                                                                                                    

              мења се тако да гласи: 

 

  

„Самостални саветник                                         12 
  Саветник                                                               23                                                     

о 

 Четврта врста радних места                                2.“                                                                         

 

 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

предвиђено је да се измена Кадровског плана може вршити са изменом Одлуке о буџету општине. 

Скупштина општине Велико Градиште је на седници одржаној 18.12.2017. године донела Кадровски план 

за 2018. годину којим је планирано да се у Општинској управи општине Велико Градиште попуне 

упражњена радна места на неодређено време. Имајући у виду да је одлука о забрани запошљавања још на 

снази  од Комисије за давање сагласности за нова запошљавања тражена је сагласност за запошљавање 

службеника на неодређено време, на упражњеним радним местима где су  ангажована лица на одређено 

време. Кадровским планом је планирано 11 извршиоца у звању самосталног саветника, 22 извршиоца у 

звању саветника и 1 намештеник четврте врсте радних места. Како у звању самосталног саветника може 

радити највише 20% од укупног броја службеника, а имајући у виду да је у Општинској управи 

систематизовано 59 службеничких радних места, звање самосталног саветника може се одредити највише за 

12 радних места што је овом изменом кадровског плана и предложено. 

У звању саветника предлаже се повећање једног извршиоца јер се очекује добијање сагласности од 

Комисије за  запошљавање лица на неодређено време чиме би се стекли услови да се један извршилац који је 

ангажован на одређено време смањи.   

Предложеном изменом се планира још један извршилац на намештеничким пословима у четвртој врсти 

радних места. У питању су послови једног извршиоца у бифеу који су остали да се врше у Општинској 

управи јер јавна набавка за поверавање ових послова трећем лицу није успела. 

       Предложеном изменом Кадровског плана није потребно повећавати масу средстава за зараде запослених 

у Општинској управи. 
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