
Образложење

При припреми Одлуке о буџету општине Пирот за 2013. годину пошло се од Закона о 
буџетском  систему,  Закона  о  локалној  самоуправи  и  Закона  о  финансирању  локалне 
самоуправе. Поред наведених системских закона у припреми Одлуке поштовани су и закони 
донети од стране Народне Скупштине на седници од 25.09.2012. године којима су укинуте 
одређене таксе и накнаде, а које се тичу прихода буџета општине.

Законом о буџетском систему уведена су посебна фискална правила која се примењују 
и  на  локалном нивоу.  За  спровођење фискалне  политике  и  управљање јавном имовином, 
приходима  и  примањима  и  расходима  и  издацима  одговоран  је  извршни  орган  локалне 
власти, а што је уграђено у нормативном делу Одлуке. Наиме последњим изменама Закона о 
буџетском систему пренета су одређена овлашћења са локалне скупштине на извршне органе 
у  погледу  одговорности  за  доношење  и  извршавање  буџета.  Законом  није  дефинисан 
извршни орган (председник или Општинско веће) који утврђује предлог Одлуке о буџету и 
који је одговоран локалној Скупштини за извршење буџета, као што није утврђен ни извршни 
орган који је одговоран Скупштини за спровођење фискалних правила утврђених Законом о 
буџетском  систему.  Сва  ова  питања  регулишу  се  законом  који  уређује  систем  локалне 
самоуправе, Статутом , Одлуком о буџету и другим актима локалне самоуправе. С обзиром да 
закон о локалној самоуправи није мењан, у погледу надлежности и одговорности извршних 
органа  нема  новина,  тако  да  су  у  нормативном  делу  Одлуке  јасно  прописане  обавезе 
Председника општине и Општинског већа.

На основу члана 36а Закона о буџетском систему Министар финансија и привреде 
донео је Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекција 
за 2014. и 2015. годину у коме су утврђене смернице за планирање појединих расхода.

Припрема  буџета  за  2013.  годину  вршена  је  у  отежаним  условима  јер  од  стране 
надлежних није поштован Закон о буџетском систему, каснило се са Упутством за припрему 
буџета за 2013.  годину,  уместо 01.07.2012.  године исто је  од стране Министра финансија 
донето 19. октобра 2012. године, као и Фискална стратегија која је усвојена 28. новембра 
2012. године.

У оквиру система управљања јавним финансијама посебан значај имају измене Закона 
о буџетском систему, којима је измењено да сопствени приходи буџетских корисника постају 
општи приход буџета чиме се одређује ефикасније трошење ових средстава путем реалнијег 
планирања и веће контроле. Изузетак су установе основане како од стране Републике тако и 
локалне власти којима је овај приход остављен и у 2013. години.



Пројекција основни макроекономских претпоставки за период 2012-2015. године дата 
је у наредној табели:

Основне макроекономске претпоставке  у периоду 2012-2015. године
ПРОЈЕКЦИЈА

                                    2012                      2013                   2014                       2015

БДП, мил.динара (текуће цене)           3.294.150,9             3.662.437,0         3.961.200,3        4.296.793,2
БДП по становнику, у еврима                    3.950,3                     4.250,7               4.537,5                4.859,3
БДП, годишње стопе реалног раста, %           -1,0                            2,0                      3,5                      4,0
Реални раст појединих компоненти БДП, %
Лична потрошња                                               -0,4                          -1,5                      1,0                       1,6
Државна потрошња                                           6,7                           -5,2                      1,4                       1,6
Инвестиције                                                      -8,7                            7,9                      6,4                       7,1
Извоз робе и услуга                                           2,9                            9,7                    10,0                     11,0
Увоз робе и услуга                                             2,0                            2,1                      5,2                       6,7
Салдо роба и услуга, у еврима, %БДП         -19,1                         -16,4                   -14,6                   -13,0
Инфлација, крај периода, у %                         11,0                            5,5                      5,0                       4,5
Стопа раста просечне реалне зараде, у %       2,8                           -1,4                      1,4                       2,2
Број запослених, годишњи просек, у 000   1.720,0                   1.716,6               1.737,2                1.777,1

Упутством Министра финансија дате су смернице за планирање појединих категорија 
расхода и то:

 планирање масе средстава за плате запослених у 2013. години – полазна основа је 
исплата плата за октобар 2012. године, које се од исплата плата за април 2013. год. 
повећевају за 2%, а од исплате за октобар 2013. год. за 0,5% уз примену при обрачуну 
Закључка Владе о основици и Уредбе о којефицијентима. 
Овако  дата  правила  усклађивања  плата  у  јавном  сектору  на  начин  предвиђен 

фискалним правилима доводе до раста масе средстава за плате не већег од 5% у односу на 
ниво плата исплаћен за август 2012. године.

И  у  2013.  години  локалне  власти  не  могу  планирати  исплате  награда  и  бонуса 
предвиђених посебним и појединачним колективним уговором осим јубиларних награда за 
запослене који су то право стекли у 2013. години.

 Планирање броја запослених у 2013. години везано је за одредбе Закона о одређивању 
максималног  броја  запослених  у  локалној  администрацији  („Сл.  Гласник  РС“  бр. 
104/09). Из приказа максималног броја запослених на неодређено и одређено време у 
јединицама локалне  самоуправе,  Општина  Пирот  може  максимално  имати  255 
запослених на неодређено време и 26 на одређено радно време уз напомену да у овај  
број  не улазе запослени у предшколским установама и јавним предузећима која су 
индиректни корисници код нас - запослени у Дирекцији за изградњу општине Пирот.

 Коришћење роба  и  услуга  –  у  оквиру ове  намене  треба  адекватно  планирати  тзв. 
сталне трошкове.

 Износ субвенција у 2013. години може се планирати до нивоа исплаћених субвенција 
у 2012. години.

 У оквиру групе конта 48 – остали расходи – планирају се у износу који је опредељен 
Одлуком о буџету за 2012. годину.

На бази датих података стручна служба Одељења за привреду и финансије обавестила 



је директне кориснике буџета Оштине Пирот, а они индиректне кориснике о смерницама за 
припрему њихових финансијских  планова за 2013.  годину и обавезе  плана за капиталне 
издатке и за наредне две године (2014. и 2015. годину).

На  бази  датих  смерница,  Статута  Општине  Пирот  и  одредби  Закона  о  буџетском 
систему и одредби закона по појединим областима из надлежности локалне самоуправе буџет 
Општине Пирот пројектован је у износу од 1.565.434.000,00 динара и то: 

 Укупна примања                                                                                 1.542.434.000,00 дин.,
 Примања од продаје нефинансијске имовине (земљишта)                22..000.000,00 дин.,
 Примања од продаје финасијске имовине (приватизација)                  1.000.000,00 дин.,
 Укупни издаци                                                                                    1.565.434.000,00 дин.,

Планирани приходи и примања буџета за 2013. год. у својој структури садрже: 
 Пореске приходе  958.603.000,00 дин. Односно   61,24 %,
 Непореске приходе 164.050.000,00  дин. односно    10,48 %,
 Трансфере Републике    348.685.000,00 дин. односно    22,27 %,
 донаторска средства  71.096.000,00 дин. односно    4,56 %,
 примања од продаје нефинансијске имовине (земљишта)
     22.000.000,00 дин. односно       1,41 %
 примања од продаје финансијске имовине (приватизација)
     1.000.000,00, дин. односно    0,04%.

Планирани приходи и примања буџета Општине Пирот за 2013. годину у односу на 2012. 
годину номинално су већи за 1,5 % што је директно последица измене Закона о финансирању 
локалне самоуправе у делу изворних прихода јер су укинуте поједине комуналне таксе:

1) за истицање фирме за предузетнике, мала и средња предузећа чији годишњи приход не 
прелази 50.000.000,00 динара,

2) за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија,
3) држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на 

води,
4) држање и коришћење чамаца и сплавова на води,
5) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води,
6) коришћење обале у пословне и било које друге сврхе,
7) држање кућних и егзотичних животиња,
8) држање  музичких  уређаја  а  и  приређивање  музичких  програма  у  угоститељским 

објектима.

Истом одредбом Закона о изменама и допунама обједињене су две локалне комуналне 
таксе: локална комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере...) и локална комунална такса за коришћење рекламних паноа у 
једну локлну комуналну таксу за коришћење рекламних паноа, укључујући и исписивање 
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локлне 
самоуправе ( коловози, тротоари...).

Уједно, ограничена је Законом и висина такси.

Чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе у 
Закон је додат и члан 15а којим су утврђени највиши износи  локалне комуналне таксе за 
држање  моторних  друмских  и  прикључних   возила  и  машина,  која  се  плаћа  приликом 
регистрације возила.



Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима којим је измењен 
члан 17. Закона о јавним путевима, између осталих укинуте су годишња накнада за моторна 
возила, тракторе и прикључна возила и годишља накнада за остала возила на моторни погон.

Уредбом о изменама Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде 
за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања 
накнаде укинута је и обавеза плаћања накнаде за загађиавање приликом регистрације возила 
на моторни погон.

На другој страни, висина осталих локалних комуналних такси и накнада по важећим 
Одлукама није усклађивана са годишњим износом потрошачких цена већ је задржан на ниво 
из 2012. године.

Законске одредбе и политика задржавања нивоа из 2012. године утицале су да се у 
план приходне стране буџета ушло са 26.000.000,00 динара мање у 2013. години по овом 
основу.

Планирани порески приходи у 2013. години су порез на доходак, добит и капиталне 
добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и остали порески приходи.

Планирани приходи од пореза  на  доходак грађана износе  718.503.000,00 динара,  а 
приход од пореза на самосталне делатности планиран је на ниво из 2012. године. Порез на 
приходе  од  имовине  планиран  је  са  7,14%  повећања  а  на  бази  процене  остварења  овог 
прихода до краја године, као и приход од пореза на друге приходе – повећање од 5,56%.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су  од 4,72% већем износу у 
односу на план за 2012. годину. И поред исте пореске политике Општине (пореска стопа је 
0,3% - на ниво из 2012. године) разлог овом повећању је боља наплата током 2012. године и 
увођење у базу нових обвезника – до сада непријављених. Приходи од пореза на наслеђе и 
поклон  задржани  су  на  ниво  2012.  године,  док  су  приходи  од  пореза  на  капиталне 
трансакције на бази остварења у овој години планирани уз претпоставку повећања од 4,55%.

Планирани приходи од пореза на добра и услуге износе 17.700.000,00 динара – разлог 
овом смањењу је промена законске регулативе, као и приходи од комуналне таксе на фирму 
чије је смањење планирано са 46,43%.

Донације  од  међународних  организација  планиране  су  у  износу  од  61.096.000,00 
динара  по  пројектима  у  прекограничној  сарадњи  и  пројекту  Југоисточне  Европе  –  АДБ 
пројекат  и  10.000.000,00  за  повраћај  суфинансирања  пројеката  из  2012.  године.  Ово  из 
разлога  промењеног  начина  финансирања ЕУ.  По верификацији трошкова и  потписивању 
уговора донатор уплаћује 20% одобрене донације, преостале износе финансира Општина из 
буџета  –  средства  која  донатор  враћа  у  року од  3-6  месеци по  подношењу извештаја  са 
пратећом  документацијом  и  прихватању  истог  од  првостепене  контроле  Министарства 
финансија и одобрења извештаја од Европске комисије. У оквиру ових средстава планиран је 
део  средстава  на  име  нашег  учешћа  у  пројектима  док  је  други  део  учешћа  због  уштеда 
обезбеђен из зарада запослених чланова тимова за имплементацију пројеката тиме што су 
исти ангажовани у зависности од величине пројекта  од 10-50% радног времена а тиме у 
истом проценту и део плате.

Планирани  непорески  приходи  за  2013.  годину  износе  164.050.000,00 динара. У 
непореске приходе спадају следеће групе прихода поред трансфера Републике и донаторских 



средстава и то: приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и 
одузета имовинска корист, мешовити и неодређени приходи.

Од укупног  трансфера  Републике,  тарнсфер  од  22.370.000,00  динара   је  наменски 
трансфер за  одржавање путне инфраструктуре пренете  у надлежност Општине (500.00,00 
динара по км пута).

У структури осталих  непореских прихода  највеће  учешће има накнада за  уређење 
земљишта  а  за  износ  накнаде  која  се  очекује  од  уређења земљишта  у  пословне  сврхе  у 
Индустријској зони на земљишту продатом ове године.

Поред  ове  накнаде  буџет  Општине  оствариће  значајне  приходе  и  од  накнаде  за 
коришћење  простора  и  грађевинског  земљишта.  Приходи  остварени  по  овом  основу  су 
наменског  карактера  и  основна  намена  им  је  изградња  капиталне  инфраструктуре  у 
Општини.

Сходно  Закону о  финансирању локалне  самоуправе  уведена  је  комунална  такса  за 
паркирање и иста је планирана у износу од 12.000.000,00 динара на бази података Паркинг 
сервиса,  наменског  је  карактера  и  на  расходној  страни  буџета  опредељена  је  за  намене 
запослених на овим пословима.

Приходи  од  продаје  добара  и  услуга  пројектовани  су  у  износу  од  118.000.000,00 
динара. У овој групи прихода поред наведених прихода од накнаде за уређење земљишта 
планиран је и приход од продаје добара и услуга (742151 економска класификација) у износу 
од 11.000.000,00 динара. Овај приход је планирани износ који Дирекција очекује да оствари 
на тржишту од израде пројектне документације – раније сопствени приход, а по изменама 
Закона о буџетском систему општи приход буџета.

Укупна  Примања буџета  Општине Пирот за 2013.  годину планирана су у укупном 
износу  од  1.565.434.000,00  динара.  Поред  наведених  прихода буџетски  корисници  ће 
остварити  и  примања  из  изворних  активности  (тзв.  сопствени  приходи)  индиректних 
корисника  буџетских  средстава -  установа у  укупном  износу  од  67.380.000,00 динара  и 
1.000.000,00 динара срестава од приватизације, као и 22.000.000,00 дин. од продаје земљишта 
у индустријском парку и осталим локацијама у граду.

Тако  ће  корисници  буџета  за  финасирање свих  послова  у  2013.  години  користити 
средства у износу од  1.632.814.000,00 динара колико заједно износе средства из буџета и 
издаци из  додатних  прихода  Органа.  Издаци буџета  планирани су тако  да  се  у  наредној 
години  обезбеди  редовно  сервисирање  обавеза  према  корисницима.  Упоредни  преглед 
издатака буџета за 2012. годину и 2013. годину дат је у Посебном делу буџета.

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као 
основним  правним  актом  Општине  којим  су  ближе  одређени  начин,  услови  и  облици 
остваривања послова из делокруга Општине, органи и организације Општине Пирот су: СО, 
Председник  општине  и  Општинско  веће  и  Општинска  управа  организована  у  складу  са 
Законом. 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  СО,  раздео  за 
Председника  и  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.



Предложена средства Одлуком о буџету Општине Пирот за 2013.годину у износу од 
1.565.434,00 динара (без сопствених прихода установа) распоређена су на расходној страни 
буџета  по  наменама  и  корисницима  тако  да  у  њиховој  структури  расходи  за  запослене 
учествују  са  24,07%,  коришћење  услуга  и  роба  23,40%,  субвенције  8,80%,  дотације  и 
трансфери 9,70%, социјална заштита 3,90%, остали расходи 5,16%, средства резерве 1,60%, 
основна  средства  21,40%,  природна  имовина  (изузимање  земљишта)  1,31%,  камата  по 
кредиту фонда за развој за изградњу затвореног базена 0,78%.

Расходи за запослене

Маса  средстава  за  плате  планирана  је  сходно  смерницама  датим  у  упутству 
Министарства за финансије за број запослених од 255 радника на неодређено радно време 
колико је и максимални број за нашу Општину и 26 радника на одређено радно време. 

Планирана маса као и број запослених у 2013. години дати су у прописаним табелама 
Упутством Министарства:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2013. ГОДИНИ
Табела 1

Ред.бр.

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти

Број 
запослених на 

неодређено 
време

Број 
запослених на 

одређено 
време

Укупан број 
запослених

1 2 3 4 5(3+4)

1. Органи и организације локалне власти    
1a Изабрана лица 5  5
1б Постављена лица и запослени 155 15 170

2.
Установе које се финансирају из буџета 
(осим предшколских установа) 100 11 111

3.

Привредна друштва и остали облици 
организовања чији је једини оснивач 
локална власт и месне заједнице 
(индиректни корисници буџета)    

4.
Укупно за све кориснике буџета на 
које се односи Закон о одређивању 
максималног броја запослених у 
локалној администрацији (1б+2+3) 255 26 281

5. Предшколске установе 116 9 125

6.
Укупно за све кориснике буџетских 
средстава (4+5) 371 35 406



Укупан број запослених по корисницима буџета је :

              неодређено одређено
       време    време 

 Изабрана лица                                           5                                           -
 Општинска Управа                               155                                         15 
 Дом културе                                            18                                           3
 Народно позориште                               20                                           1
 Галерија                                                    4                                           -
 Народна библиотека                              18                                           -
 Музеј „Понишавље“                              16                                           -
 Архив                                                        6                                           2
 Спортски центар                                    14                                           5  
 Туристичка организација Пирот            4                                            -
 Предшколска установа                                                                     
             „Чика Јова Змај“            116         9
 Дирекција за изградњу Пирота 40         -

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ
Табела 2

Ред.бр.
Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 
локалне власти

Маса средстава за плате 
исплаћена за август 2012. 

године

Маса средстава за плате 
планирана за 2013. 

годину

Буџетска 
средства 

Остали 
извори

Буџетска 
средства 

Остали 
извори

1 2 3 4 5 6

1.
Органи и организације локалне 

власти 12,286,164 74,789 154,468,000 720,000
2. Предшколске установе 7,113,332 476,637 87,806,000 5,260,000
3. Установе културе 6.082.102 622.516 76.126.000 8.605.000

4.
Остале установе из области 
јавних служби

5.

Јавна предузећа, дирекције и 
фондови основани од стране лок. 
власти који се финансирају из 
јавних прихода чија је намена 
утврђена посебним законом

  

6.
Остали индиректни корисници 
буџета 2,574,102  34,505,000  

 
Укупно за све кориснике 
буџетских средстава 28,055,701 1,173,942 352,905,000 14,585,000

Дирекција  је  формирана  средином  2012.  године  спајањем  Фонда  за  грађевинско 
земљиште, Фонда за путеве и Јавног урбанистичког предузећа,  маса за зараде овог предузећа 
планирана је сходно смерницама датим за јавна предузећа (октобарска зарада 2012. повећана 
од  априлске  зараде  2013  за  2%  и  октобра  2013  године  за  0,5%)  а  запослени  у  јавним 
предузећима не улазе у максималан број запослених. 



Социјална давања запосленима (економска класификација 414) обухватају планиране 
рсходе за отпремнине при одласку запослених на тржиште рада или у пензију,  социјалне 
помоћи  запосленима  у  случају  болести,  смртних  случајева,  а  сходно  захтевима  свих 
корисника. 

На економској класификацији 415000 опредељена су средства за превоз запослених у 
редовном раду,  а  у  оквиру конта  416000 награде,  бонуси  и  остали  посебни расходи а  за 
исплату јубиларних награда запосленима који ово право остварују у 2013 години. Остале 
награде и бонуси не могу се исплаћивати ни у 2013 години.

Коришћење роба и услуга

У оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета средства за 
расходе сталних трошкова  буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни 
за  нормално  обављање  делатности   (набавка  енергената,  расходи  за  комуналне  услуге, 
одржавање  чистоће  улица,  тргова  и  парковских  површина  у  граду,  трошкове  воде  и 
канализације,  осигурање  имовине  и  запослених,  трошкове  комуницирања),  а  на  уштрб 
осталих  трошкова  из  ове  групе.  Из  тог  разлога  су  и  средства  за  трошкове  путовања 
опредељена углавном на нивоу ове године или у нешто мањем износу. 

Услуге по уговору обухватају намене по корисницима и то:

Код Скупштине Општине у износу од 6.000.000,00 динара за:

 покриће трошкова   прославе дана града 2.000.000,00 динара, 
 трошкове градске славе 1.500.0000,00 динара,
 репрезентацију у згради Општинске управе 1.500.000,00 динара,
 остале услуге 1.000.000,00 динара;

У разделу II – Председник и општинско веће средстава у износу од 10.000.000,00 динара 
(мање за 20,83% у односу на план 2012 године) за покриће расхода

 чланарине код СКГО, НАЛЕД-а, ОРА-ЈУГ – 1.000.000,00 динара,
 рекламни материјал Општине, репрезентацију 1.500.000,00 динара;
 исплате члановима Општинског већа 2.000.000,00 динара,
 исплате члановима комисија Општинског већа 800.000,00 динара, 
 остале  опште  услуге  (уговори  о  делу,  уговори  о  ауторском  хонорару,  рекламни 

материјал, брошуре) 4.700.000,00 динара.

Код Општинске управе износ од 6.000.000,00 динара за:
 покриће трошкова одржавања рачунара и програма 1.200.000,00 динара, 
 копирање матичних књига 1.000.000,00 динара,
 котизације  за  стручна  усавршавања  запослених,  полагање  стручних  испита, 

објављивање огласа, аката 1.000.000,00 динара, 
 услуге екстерне ревизије 400.000,00 динара, 
 остале опште услуге (услуге превођења документације при аплицирању пројектима, 

прање аута, контрола ПП апарата, интернет приступ) 2.400.000,00 динара.

Код  пројеката  финансираних  из  донаторских  средстава  сходно  планираним  и 



одобреним активностима по сваком пројекту.

Услугама  емитовања  и  штампања –  медији  24.000.000,00  динара  за  трошкове 
редовног  извештавања  и  праћења  рада  локалне  самоуправе,  јавних  служби  и  јавних 
предузећа  и  свих  значајнијих  јавних  догађаја  у  граду,  и  део  средстава  по  пројектима 
медијских кућа

Код основног образовања за покриће трошкова прослава дана школа, Светог Саве, 
репрезентацију, одржавање софтвера, котизације за стручна саветовања запоселних. За исте 
намене средстава су опредељена и средњем образовању.

Код Установа културе опредељена су средства  за  покриће трошкова организовања 
разних манифестација у складу са планом и програмом сваке установе посебно – за трошкове 
организовања сајмова код Дома културе, Међународног фолклорног фестивала, позоришних 
представа, хонораре за редитеље, сценографе, глумце, одржавање софтвера, репрезентацију, 
одржавања изложби... 11.044.000,00 динара.

Код  Туристичке  организације износ  од  625.000,00  динара  за  покриће 
књиговодствених услуга, услуге образовања и усавршавања запослених,котизације.

Код Спортског центра износ од 7.730.000,00 на име трошкова одржавања спортске 
дворане Кеј, балон хале, сале у Педагошкој академији, стадиона, одржавање ски стазе, Кеја, 
градског  купалишта,  рад  лекара,  спасиоца,  инкасаната  и  других  лица  ангажованих  на 
градском купалишту у току купалишне сезоне,  организација манифестације „Мини макси 
лиге“, бесплатна школа пливања, „Спортиста града“, „Рафтинг на Нишави“, „Дани здравља“, 
„Ролеријада“;

Фонду за развој пољопривреде опредељени износ од 3.400.000,00 у оквиру овог конта 
намењен трошковима одржавања овчарске  изложбе,  едукацији пољопривредника,  накнади 
стрелцима  у  противградној  заштити  а  сходно  плану  и  програму  Фонда  за  2013  годину. 
Имајући у виду да се субвенције из буџета не могу опредељивати индиректним корисницима. 
Фонд за пољопривреду у 2013. години планиран је као буџетски фонд.

Фонду за заштиту животне средине опредељени износ од 500.000,00 динара намењен 
је спровођењу програма и пројектима у сарадњи са другим субјектима на заштити животне 
средине;

Код Дирекције за изградњу Пирота у оквиру ове намене средства су планирана за 
услуге  одржавања софтвера,  рекламни материјал,  репрезентацију,  котизацију за  семинаре, 
објављивање тендера, адвокатске услуге, опште услуге.

У оквиру специјализованих услуга укупно опредељени износ од 34.373.000,00 динара 
распоређен је по корисницима за намене :

Код Општинске управе 4.000.000,00 динара за:

 покриће трошкова геодетских услуга 1.000.000,00 динара,
 за  спровођење  активности  на  утврђивању  процене  тржишне  вредности  имовине 

општине 1.000.000,00 динара - имовине од које су се у претходним годинама власници 
одрицали у корист општине,  иста је  уписана у катастар непокретности али не и у 
пословним књигама општине јер нема тржишну вредност;



 израду Стратегије управљања ризиком 1.200.000,00;
 остале специјализоване услуге 800.000,00.

У  оквиру финкционалне  класификације  760  опредељен  је  износ  од  13.000.000,00  динара 
намењених здравству у складу са Законом о здравственој заштити и то:

- Дому  здравља  опредељен  је  износ  од  5.000.000,00  по  пројекту  „Равноправност  и 
равномерност здравствене заштите“.

- Општој болници  за учешће у Пројекту „Побољшање квалитета живота пацијената 
након завршеног болничког лечења“ у износу од 5.000.000,00 динара. 

- За  утврђивање  узрока  смрти  и  категоризацију  деце  ометене  у  развоју 3.000.000,00 
динара

Код  образовања планирани износи  опредељени су  покрићу трошкова  организације 
семинара запослених у  Пироту – у  циљу уштеда због  великог  броја  просветних радника 
поједини семинари који су обавезни по прописима школе организују у Пироту а средства 
опредељена  буџетом  су  намењена  расходима  еминентних  предавача.  У  оквиру  ове  врсте 
трошкова планирана су и средства за услуге јавног здравља – санитарне прегледе ученика и 
наставног кадра, израде сајта школа;

Код установа културе за трошкове организације позоришног фестивала малих форми, 
приредби  и  изложба,  услуге  шивења,  накнаде  члановима  управних  и  надзорних  одбора, 
флајере и др 4.205.000,00 динара.

Код Туристичке организације износ од 610.000,00 динара за покриће трошкова нашег 
учешћа у пројекту израде и постављање пешачко – саобраћајне туристичке сигнализације, 
опремање штанда на сајму туризма и другим сајмовима;

Код Спортског центра за услуге јавног здравља 1.180.000,00 динара и то за:

 узорковање и анализа воде на градском купалишту 290.000,00 динара, 
 трошкове дератизације 60.000,00 динара,
 за програм Божићна школа спортова 650.000,00 динара, 
 за дечји програм превенције и корекције деформитета коштано – мишићног система 

180.000,00 динара;

Код  Фонда  за  развој  пољопривреде у  оквиру  економске  класификације  424000 
опредељена  су  средства  у  износу  од  5.500.000,00  динара  на  име  покриће  трошкова 
суфинансирања вештачког осемењивања у говедарству, помоћи за матичну службу, чишћење 
канала и заштиту од поплава;

Код Фонда за заштиту животне средине средства у износу од 1.200.000,00 динара за 
спровођење дератизације и запрашивања зелених површина на територији општине у циљу 
сузбијања ларви комараца и крпеља;

Дирекцији  за  изградњу  општине  Пирот за  ову  намену  средства  су  планирана  у 
износу од 4.230.000,00 динара на име трошкова геодетских услуга,  одржавање фонтана у 
граду, одржавање часовника, за трошкове издавања услова и сагласности;

У оквиру ове групе конта 420000 код свих корисника буџета средства су планирана за 



текуће поправке објеката и опреме као и набавку материјала – административног матерјала за 
потребе  стручних  служби,  материјала  за  одржавање  хигијене  и  бензина  за  возни  парк 
корисника.

Субвенције

Субвенције су сходно Упутству Министарства финансија замрзнуте до нивоа улагања 
у ове намене у 2013 години на ниво 2012 године. Поштујући одредбе Упутства опредељена 
средства по овом основу су планирана у износу до 9,43% мање него 2012. године и то:

 износ од 8.150.000,00 динара за трошкове превоза особа преко 65 година старости са 
пребивалиштем  у  селима  и  1%  провизије  дистрибутера  за  продају  месечних  и 
појединачних карата;

 ЈП Топлана износ до 52.000.000,00 динара од тога:
 за  измирење  обавеза  према  извођачу  радова  „Ћира“  Д.О.О.  на  изградњи 

енергетске мреже котларнице Сењак износ од 36.000,00 динара ,
 16.000.000,00 динара за отплату кредита KFW III,

 ЈП „Водовод и канализација“ опредељен је износ од 9.000.000,00 динара за трошкове 
финансирања постројења за пречишћавање отпадних вода у селу Крупац;

 спровођењу јавних радова на локалном нивоу 7.000.000,00 динара 

 3.000.000,00 динара програму и подршци запошљавања;

 субвенционисању трошкова предузетника за учешће на сајмовима 300.000,00 динара 

 за наставак сарадње на пројекту са HELP-ом 3.200.000,00 динара - уговорене обавезе;

 ЈП „Комуналац“ опредељен је износ од 13.800.000,00 динара од чега су 12.000.000,00 
динара од наменских прихода - таксе за паркирање на обележеним површинама. Ова 
средства ЈП „Комуналац“ преносиће се за субвенционисање зарада запослених у РЈ 
Паркинг сервис. Иста ће се кориснику исплаћивати до висине остварених средстава на 
уплатном  рачуну  прихода  буџета.  За  откуп  парцеле  за  проширење  азила  за  псе 
700.000,00 динара као и 1.100.000,00 динара за реализацију активности из ЛЕАП-a – 
уређење парковских зелених површина;

 из Фонда за развој пољопривреде наставиће се субвенционисање камате по кредитима 
индивидуалних пољопривредника који имају регистрована пољопривредна газдинства 
(6.000.000,00 динара)  и  разни видови других субвенција у износу од 34.000.000,00 
динара сходно позитивним законским одредбама и потребама пољопривредника  са 
нашег подручја;



Дотације и трансфери

Код  Општинске управе опредељен је износ од 1.000.000,00 динара на име обавеза 
уплате  у  републички буџет  за  незапослене  особе  са  инвалидитетом (законски  прописани 
износ).  Општина Пирот има обавезу да у структури запослених има 4 запослена лица са 
инвалидитетом (на свака 20-50 радника по једног). У Општинској управи са овим статусом 
запослен  је  само  један  радник  тако  да  сваког  месеца  Општинска  управа  подноси 
Министарству финансија  извештај  и  врши уплату у  буџет  Републике  за  3  незапослена  у 
висини просечне зараде у привреди објављеној од стране Завода за статистику. Ову обавезу 
да  у  структури  запослених  по  једну  особу  са  инвалидитетом  имају  и  Дом  културе, 
Позориште и ЈП „Дирекција за изградњу општине“, средства у оквиру конта 465 опредељена 
су и овим корисницима буџета.

Апотекарској установи опредељен је износ од 500.000,00 динара за замену дотрајале 
компјутерске опреме.

Дому здравља опредељен је износ од 5.500.000,00 динара и то за:

 намештај за ординације 600.000,00 динара, 
 1.500.000,00 динара за набавку аутомобила за службу кућне неге и лечење, 
 2.700.000,00 за службени аутомобил, 
 набавку медицинске опреме 600.000,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 135.821.000,00 динара опредељена су 
за покриће расхода установа основног и средњег образовања. Ова средства користиће се за 
финансирање расхода за несметано функционисање установа и то:  за  исплату јубиларних 
награда запослених, сталних трошкова, осталих потреба у складу са њиховим захтевима, док 
су средства за капитална улагања опредељена Дирекцији и иста ће се опредељивати школама 
по  одабиру пројеката  од  стране  Комисије  поштујући  при  том приоритет  потребе,  док  ће 
послове  на  капитално  одржавање  објеката  и  опреме  свака  установа  сама  реализовати  у 
складу са одобреним буџетом као и вршити набавку опреме. При опредељењу сресдтава за 
ове намене максимално се водило рачуна о најнеопходнијим потребама.

По  програму  коришћења  средстава  за  унапређење  безбедности средстава  из 
наменских прихода од прекршаја у саобраћају 3.000.000,00 динара за набавку видео надзора 
ПУ Пирот.

Социјална заштита

Опредељени буџет социјалној заштити износи 60.808.000,00 динара и већи је за 5,78% 
у односу на ову годину. 

 Центру  за  социјални  рад  опредељена  су  средства  за  редован  рад  из  надлежности 
општине, за једнократне новчане помоћи, средства за стамбене потребе корисника као 
и нове видове социјалне заштите у складу са Одлуком о додатним правима у области 
друштвене бриге о деци (накнада за прво дете и незапослене мајке, помоћ самохраним 
родитељима,  помоћ  породицама  за  треће  дете  у  породици  до  18  година  старости, 
стипендирање студената и спортиста).



 Црвеном  крсту  за  трошкове  народне  кухиње  и  спровођењу  програма  „Брига  о 
старима“, за трошкове геронто домаћица и осталих програмских активности.

 за трошкове бесплатних уџбеника и бесплатних ужина деце из породица које подлежу 
прописаним критеријумима опредељен је износ од 7.230.000,00 динара, 

 обезбеђењу одрживих стамбених решења интерно расељених лица 450.000,00

 наставак  активности  на  пројекту  „Развој  услуга  за  децу  са  сметњама  у  развоју“ 
1.000.000,00 динара где је Општина Пирот придружени члан тима за имплементацију 
Пројекта а Општина Књажевац водећи партнер. 

 Средства су обезбеђена и за домски смештај  у установама Бубањ у Нишу, Умка и 
осталим ове врсте за децу са сметњама у развоју као и за смештај незбринуте деце у 
дому  Добринка  Богдановић  у  селу  Стрелац  у  општини  Бабушница  2.000.000,00 
динара. 

 Код Вртића опредељен је износ од 4.538.000,00 динара за финансирање бесплатног 
боравка трећег детета у вртићу. 

Остали расходи 

У оквиру економске класификације 480000 планирана су средства у мањем износу за 
19,94% него у 2012. години што је у складу са Упутством Министарства финансија. Укупно 
планирана средства износе 80.542.000,00 динара. Иста су опредељена за:

 спровођење  конкурса  у  складу  са  Одлуком  и  одредбама  Закона  о  удружењима  за 
активности пројекта и програма планираних за разне манифестације у 2013. години 
4.000.000,00 динара

  спортске  организација  и  удружења  сходно  Правилнику  о  расподели  средстава  у 
области спорта 50.000.000,00 динара,

  пројекте и програме организација и удружења за учешће у манифастацији „Пиротско 
културно лето“ 1.685.000,00 динара. 

 износ  од  1.815.000,00  динара  за  финансирање  редовног  рада  парламентарних 
политичких странака 

 редован рад Општинској организацији Р.В.С., Савезу слепих, Савезу глувих, МНРЛ 
4.068.000,00 динара, 

 наставак  пројекта  унапређења  инклузивног  образовања  ромске  деце  500.000,00 
динара,

 програм Локалног плана акције за децу 5.500.000,00 динара,
 подршка очувања старих заната 300.000,00 динара, 
 канцеларија за младе 1.000.000,00 динара
 трошкови редовног рада Црвеног крста 2.174.000,00 динара.

Са линије ЛПА за децу финансираће се:

 вантелесна оплодња 1.000.000,00 дин.,



 новчана  помоћ  за  лечење  деце  узраста  до  18  година  за  интервенције  које  нису  у 
систему здравствене заштите  1.000.000,00 дин.,

 за јавни конкурс за манифестације везане за децу и набавку здравствених апарата и 
опреме за Општу болницу и Дом здравља  3.500.000,00 динара.

У оквиру ове групе трошкова планирани су расходи за порезе, таксе, новчане казне и 
пенале уважавајући захтеве корисника. 

Средства резерве

Сходно  Закону  о  буџетском  систему  у  текућу  буџетску  резерву  опредељена  су 
средства у мањем износу од максимално дозвољених (максимално 2 % од укупних примања 
буџета)  а  за  непланиране  или  недовољно  планиране  апропријације  све  у  зависности  од 
потреба  које се могу јавити током буџетске године. Поред текуће и сталне буџетске резерве 
(за  случај  отклањања  последица  ванредних  околности)  уведена  је  и  буџетска  резерва  за 
покриће трошкова програма и пројеката чије спровођење није до краја извесно у моменту 
припреме  буџета  као  и  у  случају  да  планирана  средства  из  буџета  буду  недовољна  за 
суфинансирање планираних апропријација по пројектима.

Основна средства и природна имовина 

У оквиру класе 5 опредељена су средства за капитална улагања у инфраструктурне 
пројекте,  капитално одржавање грађевинских објеката и опреме и набавку нове опреме и 
земљишта, као и пројектно планирање.

Код  Општинске  управе планирана  су  инвестициона  улагања  у  износу  од  39.100.000,00 
динара:

 за обавезе према Фонду за развој за изградњу затвореног базена 26.000.000,00 динара,
 за изградњу трафо станице код затвореног базена 5.000.000,00 динара,
 за  израду пројектне документације (реконструкција  и анализа  стања моста  Газела) 

5.000.000,00,
 за додатне радове на изградњи вртића на Белом пољу 2.000.000,00 динара,
 адаптација степеништа и ходника зграде Општинске управе 1.000.000,00 динара,
 хитне интервенције капиталног одржавања  100.000,00,
 за набавку машина и опреме опредељен је износ од 9.000.000,00 динара за набавку 

аутомобила  старо  за  ново  и  набавку  рачунарске  опреме  за  рад  стручних  служби 
општинске управе и месних канцеларија

 20.000.000,00 динара за изузимање земљишта.

По  Програму  коришћење  средстава  за  унапређење  безбедности саобраћаја  на 
територији општине  Пирот  за  2013.  годину 1.960.000,00 динара  намењен је  улагањима у 
саобраћајну инфраструктуру  -   санирање  ударних  рупа  на  коловозу,  набавку саобраћајне 
сигнализације  и  опреме  и  техничких  средстава  за  успоравање  саобраћаја.  Ова  средства 
сходно Закону обезбеђена су из наменских прихода буџета од прекршаја у саобраћају.

Код установа културе опредељена су средства за набавку техничке опреме и набавку 
књига за попуну фонда библиотеке.



Предшколској установи „Чика Јова Змај“ опредељен је износ 1.500.000,00 динара 
на име трошкова уградње система вентилације у централној  кухињи, замени водоводне и 
канализационе  мреже  у  Првомајском  цвету,  кречењу  просторија  и  санирању  тоалетних 
кабина.

Спортском центру за капитална улагања опредељена су средства за:

 пошљунчавање дна градског купалишта 800.000,00 динара,
 капитално одржавање објеката 400.000,00 динара,
 набавку теренског возила 1.300.000,00 динара
 куповину земљишта на Планинарском дому 400.000,00 динара.

Дирекцији за изградњу општине Пирот за капитална улагања опредељен је износ од 
224.252.000,00 динара и то :

 за  реконструкцију улица у  граду и  остала  улагања у зграде и  грађевинске објекте 
52.841.000,00, 

 за реконструкцију и изградњу локалних путева 50.000.000,00 динара
 изградњу моста II ринг 66.041.000,00 динара,
 наше учешће у реконструкцији моста Газела 5.000.000,00 динара,
 санација, рехабилитација и реконструкција регионалних путева 22.370.000,00 динара 

(пренета надлежност од Републике на локалном нивоу),
 удруживање са месним заједницама 11.000.000,00 динара,
 јавна расвета у селима и граду 5.000.000,00 динара,
 хитне интервенције 8.000.000,00 динара,
 изградња спортских терена и дечијих игралишта 4.000.000,00 динара,

У  буџету  општине  Пирот  за  2013.  годину  опредељена  су  и  средства  на  име 
суфинансирања  у пројектима из донаторских средстава Европске комисије у укупном износу 
од 29.287.000,00  динара и то за следеће пројекте:

Пројекат и корисник 
пројекта

Укупна вредност у еврима за 
цео период

Средства ЕУ у 2013. години Средства за 
суфинансирање 
у 2013. у РСДСредства ЕУ

Средства за 
суфинансирање

У еврима У динарима

ЗИП центар за младе
330.393 32.607 38.500 4.506.000

Модернизација и 
обнова спор. 
инфраструктуре у 
прек. региону Монтана 
Пирот - изградња 
клизалишта у граду и 
игралишта у насељу 
Прчевац 186.383 14.721 117426 13.739.000 4.125.000
Промоција 
прекограничне сарадње 
кроз  развој  спорт 
социјалне 
инфраструктуре 
Реконструкција 
Омладинског стадиона 209.301 36.936 129.435 15.144.000 3.771.000
Подстицај економске 
размене у преког 
региону Монтана 



Пирот 73.425 12.960 64.182 7.509.000 2.254.000
Модернизација 
културне 
инфраструктуре у 
општинама Чупрен и 
Пирот 160.522 28.330 65.096 7.617.000 2.285.000
Побољшање система 
управљања отпадом у 
преког региону 
Монтана Пирот 170.500 30.000 57.528 6.731.000 2.020.000
Формирање 
мултимодалне  мреже 
Југоистичне Европе 170.000 30.000 50.000 5.850.000 14.832.000

1.300.524 185.554 522.167 61.096.000 29.287.000

За  пројекте  који  се  реализовани  у  2012.  години  очекује  се  повраћај  донаторских 
средстава у износу од 10.000.000,00 динара, док за пројекте чија реализација је планирана 
током  2013.  године  очекује  се  повраћај  од  око  11.000.000,00  динара,  а  у  зависности  од 
динамике и периода спровођења активности.

Корисници буџета – установе културе оствариће и „сопствене приходе“ у износу од 
67.380.000,00 динара која су у буџету општине распоређена по апропријацијама и наменама у 
складу са њиховим потребама. 

Са  овим средствима  корисници буџета  укупно  ће  користити  средства  у  износу од 
1.632.814.000,00 динара.

Начелник Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле


