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1. УВПД  

Ппщтина: Владишин Хан 

Адреса: Светпсавска 1 

Телефпн: 017 390–501, 017 390–516 

Факс: 017 473–073 

Еmail: info@vladicinhan.org.rs 

Председник ппщтине Гпран Младенпвић 

Радни тим за припрему  плана јавних инвестиција Ппщтине: 

Кппрдинатпр Тима: Бранка Милпсављевић 

Шланпви Тима  Владимир Кпстић 

 Весна Стпјкпвић 

 Марија Андрејевић 

 Слађан Ђпрђевић 

Датум израде: септембар, 2019. гпдина  

План јавних инвестиција ппщтине Владишин Хан је  средопрпшни дпкумент кпји садржи 
капиталне прпјекте пп сектприма, рангиране према припритетима, гпдинама, рпкпвима, 
гпдищоим трпщкпвима и предлпзима за финансираое. 

Капитални прпјекти су прпјекти изградое и капиталнпг пдржаваоа пднпснп набавке 
зграда и грађевинских пбјеката инфраструкутуре пд интереса за Ппщтину Владишин Хан, 
укљушујући услуге прпјектнпг планираоа, пбезбеђиваоа земљищта за изградоу, кап и 
прпјекти кпји ппдразумевају улагаоа у ппрему, мащине и другу нефинансијску импвину а 
у функцији су јавнпг интереса.  

Планпм јавних инвестиција Ппщтине Владишин Хан пбухваћени су сви капитални прпјекти 
кпји прелазе вреднпст пд 30.000,00 Еура у динарскпј прптиввреднпсти и имају живптни 
век дужи пд једне гпдине. 

У  пквиру пвпг дпкумента представљени су прпјекти из свих пбласти друщтвенпг живпта 
шији је развпј у надлежнпсти Ппщтине Владишин Хан. Пни су затим ппдвргнути 
вреднпваоу  применпм мпдела за пцеоиваое и рангираое капиталних прпјеката.  

Грађани наще Ппщтине имали су прилике да се уппзнају и изнесу свпје мищљеое п 
прпјектима кпје су струшне службе ппщтинске управе припремиле, кап и да се уппзнају са 
нашинпм на кпји су ти прпјекти рангирани. Кпнашнп, имали су прилике да крпз 
реализацију прпцеса јавне расправе Нацрта Плана јавних инвестиција активнп ушествују 
изнпщеоем свпјих мищљеоа, даваоем предлпга капиталних прпјеката и примедби и 
сугестија. Јавна расправа пдржана је дана 30.09. 2019. гпдине. 

Пвај дпкумент резултат је рада представника свих пдељеоа ппщтинске управе, 
кпмуналних и других јавних предузећа и псталих бучетских кприсника, а ппсебнп Радне 
групе кпју је именпвап Председник ппщтине у шији састав су ущли представници јавних 
предузећа са теритприје Ппщтине, пбразпваоа и лпкалне власти,  и тп бащ за пву сврху: 
ради припреме плана јавних инвестиција (ПЈИ) Ппщтине.  
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2. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППЩТИНИ 

 

2.1. Гепграфски пплпжај 

Према прпстпрнпм плану Републике Србије, Ппщтина Владишин Хан спада у ред 
функципналнп урбаних ппдрушја наципналнпг знашаја. Ппщтина се налази у средищту 
кпмуникаципних праваца, кпји представљају сапбраћајну артерију изузетнпг знашаја и 
Средоу Еврппу спајају са истпшнпм и јужнпм Еврпппм. Ппщтина лежи на важним 
сапбраћајницама – железнишкпј прузи и аутппуту (кпридпр 10) кпји пд Бепграда и Нища 
(са севера) впде ка Скппљу (на југ) и магистралнпм путу кпји впди ка српскп‐бугарскпј 
граници и гранишним прелазима "Стрезимирпвци" и "Рибарци". Сапбраћајна удаљенпст 
Владишинпг Хана пд Бепграда изнпси 333 km, Прищтине 112 km, Нпвпг Сада 409 km, Нища 
91 km и Скппља 112 km. Пд државних граница с Бугарскпм (гранишни прелаз 
Стразимирпвци) удаљена је 52 km, дпк је пд државне границе са Македпнијпм (гранишни 
прелаз Прещевп) удаљена  67 km. 

Теритприја Ппщтине прпстире се између 280 (у дплини Јужне Мправе) и 1.442 мнв (врх 
Влајна на Кукавици). Терени су углавнпм у стпшарскпм планинскпм рејпну (у ппјасу изнад 
600 мнв налази се 57 % ппщтинске теритприје), а самп зпне у дплини Јужне Мправе, Врле 
и притпка, су у стпшарскп –впћарскп – винпградарскпм рејпну. Нагиби терена у делу 
ппдрушја у алувипну Јужне Мправе су незнатни, јер се пвај деп терена налази у равници. 
Пстали делпви ппбрђа на пбпду кптлине налазе се на маое или вище нагнутпм терену (дп 
5%, максималнп 10% дп 15%), при шему су ппједини делпви на изузетнп стрмим падинама 
у дплинама притпка кпје се са запада спущтају ка Мправи (20‐30%). 

 

2.2. Пснпвни демпграфски ппдаци 

У Ппщтини,  према прпценама РЗС за 2017. гпдину, живи 19.201 станпвника, щтп знаши да 
је у перипду пд претхпднпг ппписа (2011.) брпј станпвника смаоен за 2408. 

 

Приказ 2.2.1.: Укупан брпј и структура станпвнищтва Ппщтине пп пснпвним 

кпнтигентима 

ППКАЗАТЕЉИ 

Ппщтина, 2011 Ппщтина, 2017 
Брпј 

станпвника 
Удеп у 

укупнпм 
станпвнищтву 

(%) 

Брпј 
станпвника 

Удеп у 
укупнпм 

станпвнищтву 
(%) 

Предщкплски узраст 0-6 1.369 6,3 1.038 5,41 

Шкплски узраст 7-14 1.779 8,2 1.609 8,38 

Радни кпнтигент 15-64 14.517 67,2 12.653 65,90 

Станпвнищтвп пд 65 
гпдина и вище 

3.944 18,5 3.901 20,31 

Укупнп 21.609 100.0 19.201 100.0 

Ппсматранп пп пснпвним старпсним категпријама дпщлп је дп маоих неппвпљних 
ппмераоа у правцу смаоеоа ушещћа млађих, тј. ппвећаоа ушещћа старијих група 
станпвника у укупнпм станпвнищтву Ппщтине. 
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У Табели 3.2. приказани су неки пд изабраних ппказатеља заппсленпсти, тј. 
незаппсленпсти у Ппщтини Владишин Хан кпји су при тпм уппређени са прпсекпм 
Републике. 

Приказ 2.2.2: Заппслени и незаппслени 2014.-2017.гпдина 

ИНДИКАТПРИ 2014. 2017. 

Укупнп станпвнищтвп 20.012 19.201 

Активнп станпвнищтвп 15-64. гпдине 13.357 12.653 

% активнпг станпв. у пднпсу на укупнп 66,74% 65,90% 

Незаппслени  3.170 2.171 

% пд укупнпг станпвнищтва 15,8% 11,31% 

% пд активнпг станпвнищтава 23,7% 17,16% 

Заппслени 2.824 3.573 

% пд укупнпг станпвнищтва 14,1% 18,61% 

% пд активнпг станпвнищтава 21,1% 28,24% 

   Незаппслена женска радна снага 1.723 1.151 

% пд незаппслених 54,3% 53,02% 

Кприсници спц. защтите (деца и пдрасли) 3.187 2.837 

% укупнпг станпвнищтва 15,9% 14,77% 

Ппказатељи указују на ппвећаое брпја заппслених станпвника у Ппщтини у пднпсу на 
2014. гпдину. Такп су незаппслени у Ппщтини у 2014. гпдини ушествпвали у укупнпм брпју 
станпвника са 15,8%, дпк је тај ппказатељ за 2017. гпдину бип 11,31%; У 2018. гпдини 
укупан брпј незаппслених дпдатнп је смаоен за јпщ 338, пбзирпм да пп ппследоим 
ппдацима Наципналне службе за заппщљаваое изнпси 1833 лица. 

У укупнпм брпју станпвника 2017. гпдине заппслени ушествпвују са 18,61% (у 2014. гпдини 
– 14,1%); у пднпсу на активнп станпвнищтвп пви ппказатељи су 28,24%, тј. 21.1%. 

 Приказ 2.2.3. Регистрпвани незаппслени према пплу 2016-2018 
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Приказ 2.2.4. Ушещће незаппслених према старпсним групама и пплу у укупнпм брпју 
незаппслених, 2018.  

 
Извор: Национална служба за запошљавање 
 

2.3. Екпнпмска активнпст 

У Ппщтини је према ппследоим ппдацима из 2017. гпдине билп активнп 127 привредних 
друщтава, пд шега је 2 билп у друщтвенпм, а 125 у приватнпм власнищтву.  
Ппред пве групе предузећа, на теритприји Ппщтине ппслпвалп је јпщ 582 предузетнишких 
јединица (сампсталних тргпвинских и занатских радои) и 19 угпститељских фирми. 

Приказ  2.3.1.: Ппдаци п привреди 

ППДАЦИ П ПРИВРЕДИ 2011 2015 2017 

Укупан брпј предузећа 61 112 127 

Брпј предузећа пп сектпру    

- Јавни сектпр 4 3 2 

- Приватни сектпр 57 109 125 

Брпј предузетника 518 486 582 

 

Приказ 2.3.2.:Брпј брисаних/угащених и нпвппснпв. привредних друщтава, 2015─2017.  
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Приказ  2.3.3.: Брпј брисаних/угащених и нпвппснпваних предузетника, 2015─2017.  

 

Извпр: Агенција за привредне регистре Републике Србије 

 

2.4. Лпкална сампуправа 

Пргани лпкалне сампуправе Ппщтине су: 

I   Скупщтина ппщтине 

II   Председник Ппщтине 

III. Ппщтинскп веће 

IV. Ппщтинска управа 

V  Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп 

I Скупщтина ппщтине је представнишки прган кпји врщи пснпвне функције лпкалне 
власти, утврђене Уставпм, закпнпм и Статутпм ппщтине. Скупщтину шине пдбпрници, кпји 
се бирају на неппсредним избприма, тајним гласаоем. Скупщтину ппщтине шини 37 
пдбпрника. Пд укупнпг састава скупщтине 24.4% шине жене(укупнп 9). За разматраое и 
рещаваое ппјединих питаоа из свпје надлежнпсти, Скупщтина пбразује стална радна 
тела, а пп пптреби се пбразују привремена радна тела. Стална радна тела Скупщтине су 
савети, кпмисије и пдбпри. 

II Председник ппщтине је изврщни прган. Бира се из редпва пдбпрника, на време пд 
шетири гпдине, тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника Скупщтине 
ппщтине. 

III Ппщтинскп веће је прган кпји брпји ‐ 7 шланпва кпје бира Скупщтина Ппщтине и 2 шлана 
пп функцији. Седницпм Ппщтинскпг већа председава Председник Ппщтине. Ппщтинскп 
веће свпје ппслпве пбавља у складу са важећим закпнским прпписима и Статутпм 
Ппщтине Владишин Хан. 

IV Ппщтинска управа пбразпвана је кап јединствена служба и пбавља ппслпве у складу са 
Закпнпм, Статутпм Ппщтине и Пдлукпм п прганизацији Ппщтинске управе ппщтине 
Владишин Хан. У Ппщтинскпј управи пбразпвана су следећа пдељеоа: 
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1. Пдељеое за ппщту управу и јавне службе, 
2. Пдељеое за финансије и привреду, 
3. Пдељеое за урбанизам, импвинскп правне, кпмуналне и грађевинске ппслпве. 

У Ппщтинскпј управи пбразпвана је и Служба за скупщтинске ппслпве. 

V Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп  Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп врщи 
ппслпве правне защтите импвинских права и интереса ппщтине Владишин Хан. 
 
Ппщтинскп јавнп  правпбранилащтвп предузима правне радое и кпристи правна средства 
пред судпвима, прганима управе и другим надлежним прганима ради пствариваоа 
импвинских права и интереса градске ппщтине и оених пргана и прганизација кпје немају 
свпјствп правних лица, у свпјству закпнскпг заступника. 
 
Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп предузима правне радое и кпристи правна средства 
пред судпвима, прганима управе и другим надлежним прганима ради пствариваоа 
импвинских права и интереса јавних предузећа и устанпва шији је псниваш градска 
ппщтина, кап и свих других правних лица шије се финансираое пбезбеђује у бучету 
градске ппщтине, у свпјству пунпмпћника. 

  

Скупщтина је псниваш вище јавних предузећа устанпва и прганизација, и тп: 

Јавна предузећа: 

1. ЈП Впдпвпд Владишин Хан 
2. ЈП за кпмуналнп уређеое 

Општинске јавне устанпве и прганизације: 

1. Центар за културне делатнпсти, туризам и библиптекарствп 

2. Устанпва сппртски центар „Куоак“ 

3. Предщкплска устанпва  „Пшелица“ 

 

2.5. Услпви за инвестираое 

Развијена инфраструктура је један пд пснпвних предуслпва квалитетнпг ппслпвнпг 
пкружеоа. Стаое инфраструктуре мпже да буде пдлушујући фактпр кпји ће ппределити 
привредника да  инвестира или пдустане пд планиранпг улагаоа на пдређенпј 
теритприји. Ппщтина улаже кпнстантне наппре да ствпри мпгућнпст за привлашеое 
Greenfield I Brownfield инвестиција превасхпднп на ппдрушју индустријске зпне Владишин 
Хан.  

Ппдстицаји за инвестираое у маое развијеним регипнима пд стране Републике Србије су 
мнпгп ппвпљнији. Схпднп тпме, кприснику средстава – пптенцијалнпм инвеститпру кпји 
птвпри нпва радна места ппвезана са инвестиципним прпјектпм на теритприји Ппщтине 
Владишин Хан, пдпбравају се средства у висини пд 40% пправданих трпщкпва брутп 
зарада  а у максималнпм изнпсу пд  7.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти пп 
нпвпптвпренпм раднпм месту. (Уредба п услпвима и нашину привлашеоа директних 
инвестиција, Службени гласник Републике Србије, брпј 110/2016) 
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2.5.1. Сапбраћајна инфраструктура  

Крпз Владишин Хан прплази Железнишка магистрална једнпкплпсешна електрифицирана 
железнишка пруга нпрмалнпг кплпсека Бепград – Младенпвац – Нищ – Прещевп – граница 
Македпније, за јавни путнишки и теретни железнишки сапбраћај.  

Највећи брпј лпкалних путева у равнишарскпм делу теритприје Ппщтине је асфалтиран 
мада ппстпји велики брпј депница кпјима предстпји крпљеое или пптпутнп пресвлашеое 
гпроег слпја асфалта. Велике пптещкпће пп питаоу путне инфаструктуре присутне су у 
брдскп‐планинским селима такп да се дещава да индивидуални ппљппривредни 
прпизвпђаши свпје ппљппривредне прпизвпде не мпгу да трансппртују дп тржищта. У 
зимскпм перипду ппједини путеви су непрпхпдни такп да су нека села буквалнп пдсешена 
пд градскпг језгра.  

Управп пваквп стаое дпвпди дп изражене депппулације брдскп‐планинских села. 
Регипнални путеви су гптпвп у целпкупнпј  дужини ппкривени асфалтпм. Лпкални путеви 
представљају 70% укупне дужине путева. Укупна дужина лпкалних путева прекривених 
асфалтпм тј. савременим кплпвпзпм је 104 km пд укупнп 360 km. Пни ппвезују сепска 
насеља са регипналним путевима. Углавнпм су направљени пд земље и макадама, а самп 
шeтвртина је пресвушена асфалтпм. Стаое улица, мпстпва и јавне расвете је у граду 
задпвпљавајуће, дпк је у сепским срединама незадпвпљавајуће. Нарпшитп је изражен 
прпблем јавне расвете у сепским срединама услед непдржаваоа. 

2.5.2. Кпмунална инфраструктура 

Впдпснабдеваое градскпг насеља Владишин Хан, кап и 14 суседних сепских насеља, и 
пдржаваое впдпвпдне мреже врщи ЈП "Впдпвпд". Впдпснабдеваое градскпг впдпвпда 
врщи се из Власинскпг језера, такп да је квалитет впде задпвпљавајући. Међутим, треба 
наппменути да се впда кпја се кпристи за снабдеваое града кпристи и за ппкретаое 
Хидрпцентрале "Врла IV", те у перипду ремпнта хидрпцентрале у трајаоу пд скпрп два 
месеца град пстаје без впде. У тпм слушају кпристе се алтернативни бунари на Јужнпј 
Мправи у селу Лепеница шији капацитети не задпвпљавају пптребе града. Пстала 
насељена места (36) снабдевају се впдпм прекп изграђених сепских впдпвпда, пднпснп 
каптираних извпра. У ппследоих десетак гпдина интензивнп се врщи дпградоа 
впдпвпдне мреже у граду и месним заједницама кап и замена ппстпјеће кпја је била 
изграђена пд азбестних цеви ПВЦ цевима. Пп ппдацима Републишкпг завпда за статистику 
из 2017. гпдине, дужина впдпвпдне мреже на теритприји Ппщтине изнпси 92км а брпј 
дпмаћинстава прикљушених на впдпвпдну мрежу изнпсип је 5004. 
Канализација ппстпји самп у градскпм насељу и у МЗ Стубал. У псталим срединама не 
ппстпји, псим у некпликп пкплних заједница где су грађани сампиницијативнп и без 
икаквпг прпјекта сами спрпвпдили канализацију. У сампм граду изврщена је 
рекпнструкција главнпг кплектпра уградопм канализаципних цеви већих прпфила, дуж 
главне улице (1000 mm). Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику Србије у 2017 
гпдини,  канализација ппстпји у дужини пд 24 км дпк је брпј дпмаћинстава прикљушених 
на канализаципну мрежу укупнп 2506. 
Сакупљаое и пдвпжеое смећа - Прганизпваним сакупљаоем птпада су пбухваћене 
заједнице у кпјима живи прекп 90% станпвнищтва ппщтине. Сакупљаое се не врщи из 
удаљенијих и разуђених сепских заједница у кпјима, међутим, живи 10% станпвнищтва 
ппщтине. Ппслпве сакупљаоа и пдлагаоа кпмуналнпг птпада врщи кпмпанија PWW ( Porr 
Werner & Weber ) из Лескпвца. Пдлагаое птпада врщи се кпд Регипналнпг центра за 
селекцију кпмуналнпг шврстпг птпада Рециклажни центар‐Лескпвац (центар за селекцију, 
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кпмппстищте, санитарна деппнија и трансфер центар). У сепским срединама птпад се баца 
у јаме, ппред пптпка, пута и сл. Прпблем су и дивље деппније. 
Зелене пијаце - У граду ппстпје три пијаце кпје се надпвезују једна на другу и тп зелена, 
рпбна и стпшна. Зелена пијаца је уређена али се прпблем јавља кпд друге две кпје су 
неуређене. Такпђе врлп је неппвпљнп и тп щтп је стпшна пијаца пдмах ппред зелене, 
неуређена је и неппхпднп је оенп измещтаое. 
Електрпенергетска мрежа - Ппкривенпст целе ппщтинске теритприје је 100 % а у 
надлежнпсти је ЈП ”Електрпдистрибуција” Враое пгранак привреднпг друщтва за 
дистрибуцију електришне енергије Југпистпк ДПП Нищ. Прпблеми су присутни у ппјединим 
месним заједницама где је збпг застареле мреже систем препптерећен. 
Телекпмуникације и ппщтанска мрежа - На ппдрушју Ппщтине ппстпји једна ппщта у 
граду и пет у сепским срединама. Ппкривенпст стаципнарнпм телефпнијпм и слущнпст је 
дпбра.  
Радип и ТВ мрежа – У Ппщтини је активна једна лпкална радип станица (Радип Хан), а 
каблпвски пператер КЦН, пбезбеђује ТВ и интернет кпнекције. 
 
 

2.5.3. Плакщице за инвеститпре 

Пптенцијални инвеститпри у ппщтини Владишин Хан мпгу да рашунају на кпнкретне 
плакщице. Између псталих тп су: 

 ПП ПСНПВУ ЛПКАЛНИХ КПМУНАЛНИХ ТАКСИ ПРЕДВИЂЕНП ЈЕ ДА СЕ Нпвппснпвани 
пбвезник лпкалне кпмуналне таксе пслпбађа у пптпунпсти плаћаоа пбавеза 
укпликп у гпдини за кпју се такса наплаћује ппслује пп први пут у тпј гпдини. 
Oслпбађаое плаћаоа лпкалне кпмуналне таксе пп пвпм пснпву траје 12 месеци 
ппшев пд дана псниваоа пбвезника а према Рещеоу Агенције за привредне 
регистре Републике Србије. Привредна друщтва и предузетници кпји пстварују 
прпмет маои пд 50 милипна динара пслпбпђени су плаћаоа лпкалних кпмуналних 
такси за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру. 

2.5.4. Најзнашајније инвестиције у ппследое 3 гпдине  

Ппщтина има знашајна искуства у реализацији развпјних капиталних прпјеката. У дпоем 
прегледу наведенп је пет најзнашајнијих капиталних инвестиција кпје су реализпване у 
Ппщтини у претхпднпм перипду уз активнп ушещће лпкалних институција и пргана: 

 Изградоа впдпвпдне мреже у МЗ Прибпј, Мазараћ и Манајле. Укупна вреднпст 
изведених радпва изнпси 20,000.000,00 динара за 7,1км впдпвпдне мреже. Пву 
инестицију у инвестира Ппщтина Владиш. Хан у сарадои са Министарствпм привреде. 

 Изградоа лпкалнпг пута Балинпвце – Гпрое Јабукпвп у укупнпј дужини пд 2,5км. 
Вреднпст пве инвестиције изнпси 28,000.000,00 динара и у пптпунпсти је реализпвана 
средствима Ппщтине Владишин Хан. 

 Рекпнструкција и асфалтираое  лпкалнпг пута Летпвищка река – Летпвищте у укупнпј 
дужини пд 2,5км. Вреднпст пве инвестиције изнпси 20,000.000,00 динара и у 
пптпунпсти је реализпвана средствима Ппщтине Владишин Хан. 

 Дпградоа централнпг пбјекта вртића у Владишинпм Хану у пквиру прпграма 
ппдстицаја пппулаципне пплитике на теритприји Републике Србије. Укупна вреднпст 
прпјекта изнпси 17,000.000,00 динара  
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 Изградоа дела лпкалнпг пута на релацији Брествп – Јагоилп и пресвлашеое асфалтпм 
Бепградске улице  у укупнпј дужини пд 4,5км. Пва инвестиција реализпвана је у 
сарадони са Министарствпм привреде у 2017.гпдини. Укупна вреднпст инвестиције 
изнпси 27,000.000,00 динара при шему је Министарствп привреде ушествпвалп са 41% 
(11 милипн динара), а Ппщтина Владишин Хан са 59% (16 милипна динара). 

3. ПРПЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАОА ПЈИ 

Тпкпм рада на припреми плана јавних инвестиција у Ппщтини усвпјен је Правилник са 
пратећим дпкументима кпјима је запкружен целпвити правнп-институципнални пквир за 
пдвијаое пве активнпсти. Фпрмираоем и усвајаоем пвпг пквира ствпрен је системски 
пснпв кпји ће на трајан и пдрживи нашин уредити прпцес планираоа јавних инвестиција - 
свакакп једне пд активнпсти лпкалне сампуправе пд кпје у највећпј мери зависи будући 
развпј  Ппщтине. Саставни деп пвпг пквира шини Правилник за припрему Плана јавних 
инвестиција кап и Упутствп за предлагаое капиталних прпјеката у циљу припреме плана 
јавних инвестиција Ппщтине Владишин Хан за перипд 2019-2021 гпдина. 

3.1. Правилник за припрему Плана јавних инвестиција Ппщтине Владишин Хан  

Прпцедура припреме плана јавних инвестиција у ппщтини Владишин Хан дефинисана је 
Правилникпм за припрему плана јавних инвестиција у Ппщтини кпји је усвпјен пдлукпм 
Ппщтинскпг већа пд 18.06.2018. гпдине. Према сппменутпј Пдлуци, капиталним 
прпјектима сматрају се: 

 Прпјектнп планираое, изградоа и капиталнп пдржаваое зграда и грађевинских 
пбјеката инфраструктуре пд интереса за Ппщтину Владишин Хан, 

 Набавка мащина, ппреме и друге нефинансијске импвине кпја је у функцији јавнпг 
интереса, 

 Куппвина зграда и пбјеката кап и друге нефинансијске импвине шији је век трајаоа 
пднпснп кприщћеоа дужи пд једне гпдине, 

 Рекпнструкција инфраструктурних пбјеката и ппреме лпкалне сампуправе.  

 Куппвина и набавка земљищта за изградоу. 

Капиталне инвестиције, кпје припадају наведеним категпријама, у изнпсу већем пд 
30.000,00€ и шији је век трајаоа дужи пд 1 гпдине биће пбухваћене Планпм јавних 
инвестиција. 

Према усвпјенпм Правилнику капиталне инвестиције Ппщтине ће се финансирати 
средствима:  

 Бучета Ппщтине Владишин Хан 

 Сппствених прихпда кприсника бучета Ппщтине Владишин Хан кап и Јавних 
предузећа и Јавних кпмуналних предузећа  

 Трансфера Републике Србије 

 Кпмерцијалних кредита  

 Наменских ппвпљних кредита  

 Дпнација 

 Јавнп – приватнпг партнерства (ЈПП)  

Ппсебнп, једнпкратни прихпди, прихпди пд прпдаје импвине, накнаде за уређеое 
земљищта, накнада пд закупа земљищта и бучетски нетп пперативни вищак – кпристиће 
се за финансираое капиталних прпјеката. Бучетски прихпди ће се кпристити за 
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финансираое капиталних прпјеката кпји се мпгу реализпвати без дпдатнпг задуживаоа.  
Дугпрпшни кредити ће се кпристити за финансираое прпјеката кпји се не мпгу финасирати 
из бучетских прихпда, грантпва пд централне власти и „меким“ кредитима. 

3.2. Календар активнпсти и пснпвни кпраци у припреми ПЈИ  

Важан деп институципналнпг пкира за припрему ппщтинскпг Плана јавних инвестиција је 
Календар кпјим су дефинисани ппјединашни кпраци, тј. активнпсти у припреми ПЈИ, и 
рпкпви за оихпву реализацију. 

У наставку је приказан Преглед најважнијих активнпсти на припремеи Плана јавних 
инвестиција (ПЈИ) у ппщтини Владишин Хан са субјектима реализације, пбавезнпм 
дпкументацијпм и рпкпвима у ппјединим фазама циклуса: 

Временски оквир активности документација напомена 
Током целе године Достављање предлога 

идеја капиталних 

пројеката  предлагача 

овлашћеним 

предлагачима 

Образац КИ Предлагачи могу бити: 

индиректни корисници буџета, 

Јавна предузећа и остали 

корисници јавних средстава 

Током целе године Овлашћени предлагачи 

селектују и оцењују 

предлоге идеја 

капиталних пројеката и 

уносе их у базу 

Није ближе одређена Полази се од циљева пројекта, 

трошкова и користи пројекта, 

ризика и ефеката на 

друштвени, економски 

регионални и еколошки развој 

до 15. марта текуће 

године 

Овлашћени предлагач 

подноси Одељењу за 

финансије и привреду 

захтеве за финансирање 

КП који ће се укључити 

у ПЈИ 

Захтев за 

финансирање (КФ 

односно КР и КН), 

оквирни план 

реализац. пројекта  са 

оквирним  планом 

јавних набавки 

Код пројекта средње и велике 

вредности достављају се и 

студије изводљивости/оправд. 

и позитивно мишљење 

комисије о студијама 

до 10. априла текуће 

године 

Комисија за капиталне 

инвестиције врши 

рангирање капиталних 

пројеката 

Није ближе одређен 

поступак и форма 

рангирања 

Ово се односи само на 

пројекте средње и велике 

вредности који се укључују у 

план јавних инвестиција 

до 15. јуна текуће 

године 

Општинско веће усваја 

Нацрт плана јавних 

инвестиција- ПЈИ са 

свим обавезним 

прегледима 

Није ближе одређена 

форма плана 

ПЈИ  мора садржати прегледе 

по секторима, рангиране према 

годинама, року, приоритетима, 

годишњим трошковима и 

предлозима за финансирање 

01.август до 

01.септембар 

Овлашћени предлагачи 

подносе Одељењу за 

финансије захтеве за 

финансирање КП који 

нису били у нацрту ПЈИ 

или су измењени у 

односу на ПЈИ 

Захтев за 

финансирање (КФ 

односно КР и КН), 

оквирни план 

реализац. пројекта  са 

оквирним  планом 

јавних набавки 

У циљу израде ревидираног 

Плана јавних инвестиција 

05.септемб. до 

20.септембар 

Комисија за капиталне 

инвестиције врши 

преиспитивање 

капиталних пројеката у 

циљу коначног 

рангирања 

Није ближе одређен 

поступак и форма 

преиспитивања 

У овом стадијуму Комисија 

узима у обзир све информације 

о статусу  пројеката средње и 

велике вредности  и буџетским 

ограничењима 

до 01. октобра текуће 

годин 

Општинско веће доноси 

Ревидирани план јавних 

инвестиција 

Није ближе одређена 

форма плана 

Мора садржати исте прегледе 

као и нацрт Плана јавних 

инвестиција 

Напомена: Овлашћени предлагач преко кога сви остали корисници буџета Општине Владичин Хан кандидују 

своје пројекте за Општину Владичин Хан је Одсек за инвестиције Општинске управе Владичин Хан. 
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3.3. Субјекти задужени за израду ПЈИ 

Гпре сппменутим Правилникпм за припрему Плана јавних инвестиција у Ппщтини, 
пдређени су субјекти кпји су задужени за реализацију пписаних активнпсти. Кап кљушни 
субјект пвпг прпцеса пдређен је Пдсек за инвестиције Ппщтинске управе Владишин Хан. 

У прпцесу израде плана јавних инвестиција презентпванпг у пвпм дпкументу у ппщтини 
Владишин Хан, су ушествпвали брпјни субјекти у пквиру лпкалне сампуправе. У пвпм раду 
ушествпвали су представници свих делпва Ппщтинске управе: Пдељеое за финансије и 
привреду, Пдељеое за урбанизам, импвинскп правне, кпмуналне и грађевинске ппслпве, 
Пдељеое за ппщту управу и јавне службе. У пвпм прпцесу ушествпвали су такпђе сви 
бучетски кприсници, кап и јавна предузећа. Ппсебнп знашајну улпгу су имала ЈП Впдпвпд и 
ЈП за кпмуналне делатнпсти Владишин Хан.   

Пдлукпм Ппщтинскпг већа Ппщтине Владишин Хан фпрмирана је Кпмисија за капиталне 
инвестиције шији је задатак рангираое капиталних прпјеката средое и велике вреднпсти 
дпк је Експертска кпмисија кпју фпрмира Председник Ппщтине задужена за вреднпваое и 
евалуацију капиталних прпјеката велике вреднпсти. 
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3.4. Радни план за припрему  Плана јавних инвестиција (ПЈИ)  

Oпщтине   ВЛАДИШИН ХАН 

 

Р. бр. Активнпсти 

2019 

Јан Феб 
Ма
р 

Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Пкт Нпв Дец 

1. 

Пбезбеђиваое пптребне дпкументације  

 Важећи стратещки план развпја ЛС и пстали 

важећи стратещки дпкументи ЛС 

 Статут ЛС 

 Пдлука п бучету за 2019. (текућу)гпдину 

 Планпви/прпграми рада бучетских кприсника за 
2019. (текућу) гпдину 

 Извещтај п изврщеоу бучета за ппследое три 
гпдине 

 X          

 

2. 
Пбавещтаваое свих кприсника бучета Ппщтине п 
пптреби сагледаваоа и делегираоа капиталних 
прпјеката из оихпве надлежнпсти 

 X X         
 

3. 
Усвајаое фпрмалне Пдлуке Ппщтинскпг већа п 
фпрмираоу  Кпмисије за капиталне инвестиције  

   X        
 

4. 
Дпнпщеое упутства за предлагаое капиталних прпјеката 
и Правилника п припреми плана јавних инвестиција  

   X X X      
 

5. ПРИПРЕМА КАПИТАЛНИХ ПРПЈЕКАТА             

5.1. Израда пбразаца предлпга идеје капиталнпг прпјекта X X X X X X X X X X X X 

5.2. 
Прпслеђиваое идеја капиталних прпјеката ка Пдсеку за 
инвестиције (прикупљаое прпјектних пбразаца) и тп: 

X X X X X X X X X X X X 
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Р. бр. Активнпсти 

2019 

Јан Феб 
Ма
р 

Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Пкт Нпв Дец 

 Ппстпјећих прпјеката 

 Прпјеката у тпку 

 Будућих прпјеката 

 Пдржаваое ппстпјећих пбјеката инфраструктуре 

5.3. 
Дефинисаое и селекција критеријума за рангираое 
прпјеката 

   X X       
 

5.4. 
Усвајаое мпдела за рангираое и усппстављаое 
прпцедуре за  селекцију прпјеката 

   X X       
 

5.5. 
Селекција капиталних прпјеката кпји ће ући у План јавних 
инвестиција и Пдлуку п бучету  

   X X X   X   
 

5.6. Анализа и прпцена пптреба за капиталним улагаоима     X X       

5.7. 
Рангираое прпјеката у складу са припритетима, на 
пснпву мпдела евалуације и израда захтева за 
финансираое прпјеката 

     X X  X   
 

5.8. 
Анализа финансијскпг капацитета Ппщтине и 
прилагпђаваое прпјеката распплпживим финансијским 
средствима  

      X X X   
 

5.9. 
Фпрмираое кпнашне листе капиталних прпјеката 
Ппщтине 

       X X   
 

5.10. 
Избпр мпдела за укљушиваое грађана у прпцес 
припреме ПЈИ (јавне расправе, саппщтеоа за медије, 
брпсуре, анкете, упитници, лифлети, …) 

       X    
 

5.11. Припрема нацрта дпкумента План јавних инвестиција     X X   X X   

5.12. Усвајаое ПЈИ пд стране Ппщтинскпг већа и презентпваое       X   X X X  
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3.5. Прпјектни пбрасци 

Важан технишки деп сппменутпг пквира за припрему ПЈИ шине и ппсебни Прпјектни 
пбрасци кпје је кап пбавезне прпписалп Министарствп финансија  да би се пбезбедилп да 
ушесници у прпцесу, бучетски кприсници и други актери, мпгу на уједнашен, 
стандардизпван нашин презентују предлпге свпјих капиталних прпјеката. На тај нашин се 
пбезбеђује да сви прпјектни предлпзи мпгу да се међуспбнп уппређују и пцеоују 
применпм јединствених критеријума и метпда.  

Пбавезни прпјектни пбрасци су: 

 Образац КИ – Образац за предлагање идеје капиталног пројекта; 

 Образац КР – Захтев за финансирање капиталног пројекта чија је реализација у току; 

 Образац КН – Извештај о напретку реализације капиталног пројекта и 

 Образац КФ – Захтев за финансирање новог капиталног пројекта. 

 

Пбразац КИ је фпрмулисан такп да пбезбеди најзнашајније ппдатке везане за кпнкретне 
прпјекте и да пмпгући дпнпсипцима пдлука да у пптпунпсти сагледају оихпве 
карактеристике и знашај за лпкалну сампуправу. У тпм смислу пвај пбразац садржи 
следеће инфпрмације: 

 ппщте ппдатке п прпјекту  ппшевщи пд иницијатпра пднпснп предлагаша идеје 
Капиталнпг прпјекта, пвлащћенпг предлагаша истпг, инвеститпра прпјекта, пписа 
прпјекта у смису оегпвпг назива, прпграмске щифре прпјекта, пбласти на кпју се 
пднпси, лпкације пднпснп места улагаоа, ппвезанпсти са другим капитиланим 
прпјектима – заврщеним или у тпку, оегпвих циљева, пспба кпје су пдгпвпрне за 
оегпву реализацију, динамику реализације, кпристи и утицаја, дп сажетпг 
представљаоа оегпве сущтине. Прпцеоени трпщкпви реализације капиталнпг 
прпјекта представљају се какп пп активнпстима кпје исти ппдразумева такп и пп 
извприма финансираоа. 

Пбразац КР Пвим пбрасцем се, мимп инфпрмација садржаних у претхпднпм 
представљају се  и инфпрмације кпје се пднпсе на директне и индиректне кприснике 
прпјекта, знашај прпјекта, утицај на рпдну равнпправнпст, статус дпкументације кпја је 
неппхпдна за реализацију прпјекта, инфпрмације п евентуалнпј пптреби набавке 
земљищта.  Ппсебнп се приказује преглед пстварених трпщкпвима пп гпдинама 
реализације кап и прпјекција трпщкпва за наредну гпдину. Пвим пбрасцем прецизирају се 
детаљнп циљеви и индикатпри капиталнпг прпјекта. 

Пбразац КФ ппдразумева све инфпрмације ппбрпјане у пбразлпжеоу пбрасца КР изузев 
инфпрмација п дпсадащоим трпщкпвима прпјекта пбзирпм да се пвај пбразац пппуоава 
самп за финансираое нпвих капиталних прпјеката. 

3.6. Критеријуми и мпдел за рангираое и селекцију капиталних прпјеката 

Правилникпм п припреми Плана јавних инвестиција Ппщтине Владишин Хан, дефинисан је 
Пбразац за пцеоиваое капиталних прпјеката а у изпстанку прецизних инструкција пд 
стране Министарства финансија.  

Пвим пбрасцем пцеоују се  пднпснп бпдују капитални прпјекти пплазећи пд   вище 
критеријума на пснпву кпјих се сваки ппјединашни капитални прпјекат пцеоује. 
Изабраним критеријумима је, у зависнпсти пд оихпвпг релативнпг знашаја за Ппщтину  
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дат пдређени тежински кпефицијент (ппндер). Пцеоиваое капиталних прпјеката 
ппдразумева да им евалуатпри (у пвпм слушају Пдсек за инвестиције Пптщинске управе 
пднпснп Кпмисија за капиталне прпјекте средое и велике вреднпсти) дпдељује пдређени 
брпј бпдпва пп пснпву свакпг критеријума, кпји се затим кпригују применпм сппменутих 
кпефицијената. Пп пкпншаоу пвпг прпцеса, на пснпву укупнпг брпја дпбијених бпдпва, 
врщи се рангираое прпјеката такп да прпјекти са највищпм пценпм дпбијају највищи нивп 
припритета у реализацији. 

У наставку су наведени критеријуми за пцеоиваое капиталних прпјеката кпје је радна 
група усвпјила.  У питаоу је пет следећих група критеријума: 

1. Статус прпјекта 
1.1. Усклађенпст са стратегијпм Ппщтине 
1.2. Ппщтпст (да ли служи делу или целини заједнице) 
1.3. Ппвезанпст са псталим прпјектима кпји су прихваћени или се већ реализују 

2. Финансијски утицај 
2.1. Ушещћа дпнација, наменских трансфера из Републике, приватнпг капитала, 

ппвпљних кредита, сппствених средстава бучетских кприсника 
2.2. Утицај на ппвећаое прихпдне / смаоеое расхпдне стране бучета 
2.3. Исплативпст улагаоа (сппспбнпст враћаоа улпжених средстава; стппа принпса; 

перипд ппвраћаја) 
3. Утицај на екпнпмски развпј 

3.1. Утицај на ппдстицаое пдрживпг лпкалнпг екпнпмскпг развпја  
3.2. Утицај на прпстпрнп и  инфраструктурнп уређеое Ппщтине  
3.3. Утицај на инвестиције у пбласти бизниса и заппщљаваое  

4. Дппринпс квалитету живпта грађана / Нивпу услуга 
4.1. Дппринпси прпстпрнпм и  инфраструктурнпм уређеоу Ппщтине  
4.2. Дппринпси защтити и кприщћеоу прирпдних ресурса у складу са принципима 

пдрживпг развпја  
4.3. Дппринпси естетскпм и културнпм пкружеоу  

5. Утицај на живптну средину  
5.1. Знатнп унапређује  живптну средину 
5.2. Унапређује живптну средину 
5.3. Неутралан је у пднпсу на живптну средину 

Кап дппуна наведеним критеријумима, укљушен је и критеријум ризика, кпји има за циљ 
да дпбијене пцене капиталних прпјеката кпригује за пптенцијалне ризике кпјима 
кпнкретни прпјекат мпже да буде излпжен. У разматраое се узимају пплитишки, технишки 
и финансијски ризици. 

4. ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРПЈЕКАТА 

4.1. Збирна листа рангираних капиталних прпјеката 

У Табелама кпје следе приказан је збирни преглед капиталних прпјеката пп сектприма са 
најзнашајнијим карактеристикама укљушујући оихпву вреднпст израженп у динарима и пп 
гпдинама у кпјима се прецизира оихпва реализација, статус припремљенпсти 
дпкументације, тј. степен зрелпсти прпјеката за имплементацију, кап и брпј бпдпва кпје 
им је Пдсек за инвестиције пднпснп Кпмисија за капиталне прпјекте дпделила и тиме 
пдредила степен оихпве припритетнпсти. 
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ПРЕГЛЕД  КАПИТАЛНИХ ПРПЈЕКАТА ПП СЕКТПРИМА, ВРЕДНПСТИ, ГПДИНАМА И ПРИПРИТЕТИМА 

щифра 
сектпра 

назив сектпра 
укупна вреднпст 

прпјеката  

вреднпст 
реализпванпг 

дп 
2020.гпдине 

вреднпст сектпра пп гпдинама Припритет - 
брпј бпдпва у 

рангираоу 2020 2021 2022 

4 Защтита живптне средине 
2,236,890,000 25,500,000 1,202,200,000 893,390,000 115,800,000 

  

1 
Изградоа кплектпра и ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда за 
Владишин Хан и Сурдулицу 1,800,000,000 17,000,000 1,063,000,000 720,000,000 0 

80.50 

2 
Дпградоа система фекалне 
канализације у МЗ Пплпм  насеље 
Шеварике 13,330,000 2,500,000 3,500,000 7,330,000 0 

71.00 

3 Канализаципна мрежа у насељу 
Стубал - 732 м  13,000,000 6,000,000 7,000,000 0 0 

82.00 

4 Канализаципна мрежа у насељу 
Стубал - 3338 м - пут према грпбљу 60,300,000 0 20,300,000 40,000,000 0 

68.00 

5 Изградоа канализаципне мреже у 
МЗ Лепеница 47,000,000     20,000,000 27,000,000 

65.50 

6 Изградоа примарнпг цевпвпда за 
впдпснабдеваое у МЗ Кпзница 39,800,000 0 21,800,000 18,000,000 0 

67.00 

7 

Изградоа примарнпг цевпвпда пд 
швприщта испред индустријске зпне 
у С. Мправи дп црпне станице у 
Прибпју - 1. фаза 62,500,000 0 37,500,000 25,000,000 0 

74.50 

8 

Изградоа дела секундарнпг 
цевпвпда за впдпснабдеваое на 
делу улица Бепградска, Ратка 
Спфијанића и Степе Степанпвића 8,350,000 0 8,350,000 0 0 

58.00 
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9 

Изградоа примарнпг цевпвпда за 
впдпснабдеваое пд ппстпјеће щахте 
у улици Бепградскпј дп резервпара у 
Калиманцу - 1. фаза 8,700,000 0 3,700,000 5,000,000 0 

56.50 

10 
Изградоа примарнпг цевпвпда за 
впдпснабдеваое у улици Бпре 
Станкпвића 10,050,000 0 10,050,000 0 0 

55.50 

11 

Изградоа примарнпг цевпвпда пд 
швприщта испред индустријске зпне 
у С. Мправи дп црпне станице у 
Прибпју - 2. фаза 11,400,000 0 0 6,400,000 5,000,000 

60.00 

12 Изградоа секундарне впдпвпдне 
мреже у МЗ Прекпдплце 32,560,000 0 0 12,560,000 20,000,000 

55.00 

13 Изградоа впдпвпдне мреже за села 
Лепеница и Кацапун 28,800,000 0 0 0 28,800,000 

51.00 

14 Изградоа примарне и секундарне  
впдпвпдне мреже у МЗ Врбпвп 21,000,000 0 0 0 21,000,000 

50.00 

15 
Систем надзпра и управљаоа 
впдпвпдним системпм Владишинпг 
Хана, мерна места 26,300,000 0 12,300,000 14,000,000 0 

60.50 

16 Рекпнструкција система за 
пдржаваое нивпа впде у 
филтерским ппљима на ППВ Пплпм 22,800,000 0 15,000,000 7,800,000 0 

58.50 

17 

Ппдизаое степена технишке 
ппремљенпсти ЈП Кпмуналнп - 
набавка кипера, путарскпг впзила и 
паука  31,000,000 0 12,000,000 19,000,000 0 

61.50 
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6 Ппщте услуге јавне управе 
41,600,000 11,700,000 10,600,000 15,000,000 4,300,000 

рангираое 

1 
Енергетска ефикаснпст 
административне  зграде Ппщтине 
Владишин Хан 31,700,000 11,700,000 7,000,000 13,000,000 0 

48.50 

2 
Рекпнструкција канцеларије МЗ 
Калиманце 3,600,000 0 3,600,000 0 0 

32.00 

3 
Рекпнструкција канцеларије МЗ 
Стубал 6,300,000 0 0 2,000,000 4,300,000 

45.00 

    

7 Сапбраћај и кпмуникације 335,800,000 32,000,000 142,200,000 149,600,000 12,000,000 рангираое 

1 Изградоа система јавне расвете ка 
МЗ Кпзница 4,000,000 0 4,000,000 0 0 

43.00 

2 Рекпнструкција улишне расвете у 
граду 55,000,000 30,000,000 25,000,000 0 0 

63.00 

3 Изградоа левпг крака Бепградске  10,000,000 0 10,000,000 0 0 79.00 

4 Рекпнструкција улице Жикице 
Јпванпвића Шпанца 15,000,000 2,000,000 13,000,000 0 0 

78.00 

5 Изградоа улице "Први мај" 10,000,000 0 2,000,000 8,000,000 0 55.00 

6 Изградоа улице Бпре Станкпвића  20,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 61.00 

7 Изградоа улице Вељка Влахпвића 11,000,000 0 4,000,000 7,000,000 0 56.00 

8  Изградоа улице Јурија Гагарина 13,000,000 0 3,000,000 10,000,000 0 55.00 

9  Изградоа улице Ивана 
Милутинпвића 5,000,000 0 0 2,000,000 3,000,000 

51.00  

10  Изградоа улице Прплетерске 5,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0  51.00 
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11 Рекпнструкција улице Ратка 
Павлпвића 5,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 

51.00  

12 Рекпнструкција некатегприсанпг пута 
у МЗ Љутеж 23,600,000 0 5,600,000 18,000,000 0 

70.00 

13 Рекпнструкција некатегприсанпг пута 
П20 у МЗ Мртвица 32,200,000 0 17,200,000 15,000,000 0 

80.00 

14 
Рекпнструкција некатегприсанпг пута  
у МЗ Стубал кпд цркве 24,700,000 0 8,700,000 16,000,000 0 

56.00 

15 Рекпнструкција некатегприсанпг пута  
у МЗ Стубал ка Прибпју 6,200,000 0 6,200,000 0 0 

61.00 

16 Рекпнструкција улица у Јпвашкпм 
насељу у МЗ Стубал - 5 пса 28,500,000 0 12,500,000 16,000,000 0 

54.00 

17 Рекпнструкција некатегприсанпг пута  
у МЗ Грамађе 8,000,000 0 8,000,000 0 0 

54.00 

18 Рекпнструкција некатегприсанпг пута 
у МЗ Репинце - Ппљана 7,000,000 0 0 7,000,000 0 

54.00 

19 Рекпнструкција некатегприсанпг пута  
у МЗ Бпгпщевп 7,100,000 0 0 7,100,000 0 

49.00 

20 
Изградоа пптппрнпг зида у улици 
Никпле Тесле 24,000,000 0 3,000,000 12,000,000 9,000,000 

55.00 

21 
изградоа трптпара у Репинцу 21,500,000 0 11,000,000 10,500,000 0 

65.00 

    

12 Култура и инфпрмисаое 22,160,000 8,160,000 14,000,000 0 0 рангираое 

1 
Рекпнструкција пбјекта Центра 
културе 22,160,000 8,160,000 14,000,000 0 0 

60.50 

    

13 Сппрт и пмладина 47,000,000 0 21,000,000 26,000,000 0 рангираое 
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1 Капиталнп пдржаваое птвпрених 
сппртских терена на УСЦ Куоак 18,000,000 0 12,000,000 6,000,000 0 

43.00 

2 изградоа базена на УСЦ Куоак 29,000,000 0 9,000,000 20,000,000 0 40.50 

    

14 Јавна безбеднпст 38,000,000 14,500,000 5,500,000 9,000,000 9,000,000 рангираое 

1 
Прпщиреое система видеп надзпра 
у сапбраћају на теритприји Ппщтине 20,000,000 14,500,000 5,500,000 0 0 

59.50 

2 
Рекпнструкција зграде пплицијске 
станице 18,000,000 0 0 9,000,000 9,000,000 

41.00 

    

15 Екпнпмска и развпјна пплитика 10,000,000 0 10,000,000 0 0 рангираое 

1 прпщиреое ппјаса индустријске 
зпне 10,000,000 0 10,000,000 0 0 

80.50 

    

18 Здравствп 11,500,000 0 8,500,000 3,000,000 0 рангираое 

1 
Рекпнструкција амбуланте у МЗ 
Прекпдплце 11,500,000   8,500,000 3,000,000 0 

43.50 

    

20 Пбразпваое 665,800,000 16,500,000 123,300,000 271,000,000 255,000,000 рангираое 

1 
Дпградоа централнпг пбјекта Дешјег   
вртића у Владишинпм Хану-пбјекат 
предщкплскпг кпд ПШ Бранкп 
Радишевић 10,000,000 0 10,000,000 0 0 

44.00 

2 Изградоа нпвпг пбјекта вртића у 
Владишинпм Хану у насељу Кплпније 26,800,000 16,500,000 10,300,000 0 0 

64.50 
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3 
Прпјекат пграђиваоа, замене 
кптларница и изградое сппртских 
игралищта у ПШ Бранкп Радишевић 118,000,000 0 80,000,000 38,000,000 0 

67.50 

4 
Рекпнструкција централнпг пбјекта 
ПШ Свети Сава и заврщетак треће 
фазе пбјекта 145,000,000 0 0 45,000,000 100,000,000 

59.00 

5 
Рекпнструкција технишке щкпле са 
изградопм ушенишкпг дпма, паркинг 
прпстпра и птвпренпг игралищта 246,000,000 0 16,000,000 135,000,000 95,000,000 

59.00 

6 
Рекпнструкција централнпг пбјекта 
ПШ Вук Карачић са кптларницпм и 
фискултурнпм салпм 120,000,000 0 7,000,000 53,000,000 60,000,000 

59.00 

УКУПНП: 3,408,750,000 108,360,000 1,537,300,000 1,366,990,000 396,100,000 3,408,750,000.00 
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Листа капиталних прпјеката садржаних у Плану јавних инвестиција за перипд 2020 - 2022. гпдине 
 

     

Курс  1 EUR 
= 120 

 

Р. 
Брпј 

назив  капиталнпг прпјекта 

щифра и 
назив сектпра 
кпме прпјекат 

припада 

предлагаш 
прпјекта 

статус 
прпјектне 

дпкументације 

Вреднпст 
(€) 

Вреднпст 
(РСД) 

Брпј 
ппена 

1 
Изградња колектора и постројења 
за пречишћавање отпадних вода за 
Владичин Хан и Сурдулицу 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
израда ПТД 
привпди се 
крају 

15,000,000 

1,800,000,000 

                
80.5  

2 
Доградња система фекалне 
канализације у МЗ Полом  насеље 
Шеварике 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
прпјекат се 
реализује пд 
2019 

111,083 

13,330,000 

                
71.0  

3 
Канализациона мрежа у насељу 
Стубал - 732 м  

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
прпјекат се 
реализује пд 
2019 

108,333 

13,000,000 

                
82.0  

4 
Канализациона мрежа у насељу 
Стубал - 3338 м - пут према гробљу 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

502,500 

60,300,000 

                
68.0  

5 
Изградња канализационе мреже у 
МЗ Лепеница 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
издати 
лпкацијски 
услпви 

391,667 

47,000,000 

                
69.5  

6 
Изградња примарног цевовода за 
водоснабдевање у МЗ Козница 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

331,667 

39,800,000 

                
67.0  
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7 

Изградња примарног цевовода од 
чворишта испред индустријске зоне 
у С. Морави до црпне станице у 
Прибоју - 1. фаза 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

520,833 

62,500,000 

                
74.5  

8 

Изградња дела секундарног 
цевовода за водоснабдевање на 
делу улица Београдска, Ратка 
Софијанића и Степе Степановића 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

69,583 

8,350,000 

                
58.0  

9 

Изградња примарног цевовода за 
водоснабдевање од постојеће 
шахте у улици Београдској до 
резервоара у Калиманцу - 1. фаза 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

72,500 

8,700,000 

                
56.5  

10 Изградња примарног цевовода за 
водоснабдевање у улици Боре 
Станковића 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 

урађена ПТД 
рещавају се 
импвински 
пднпси 

83,750 

10,050,000 

                
55.5  

11 
Изградња примарног цевовода од 
чворишта испред индустријске зоне 
у С. Морави до црпне станице у 
Прибоју - 2. фаза 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 

урађена ПТД 
рещавају се 
импвински 
пднпси 

95,000 

11,400,000 

                
60.0  

12 

Изградња секундарне водоводне 
мреже у МЗ Прекодолце 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 

идејнп рещеое 
урађенп и 
издати 
лпкацијски 
услпви 

271,333 

32,560,000 

                
55.0  

13 

Изградња водоводне мреже за 
села Лепеница и Кацапун 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 

идејнп рещеое 
урађенп и 
издати 
лпкацијски 
услпви 

240,000 

28,800,000 

                
51.0  
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14 

Изградња примарне и секундарне  
водоводне мреже у МЗ Врбово 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 

идејнп рещеое 
урађенп и 
издати 
лпкацијски 
услпви 

175,000 

21,000,000 

                
50.0  

15 
Систем надзора и управљања 
водоводним системом Владичиног 
Хана, мерна места 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 
Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

219,167 

26,300,000 

                
60.5  

16 
Реконструкција система за 
одржавање нивоа воде у 
филтерским пољима на ППВ 
Полом 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Впдпвпд 

пшекује се 
издаваое 
грађевинске 
дпзвпле 

190,000 

22,800,000 

                
58.5  

17 
Подизање степена техничке 
опремљености ЈП Комунално - 
набавка кипера, путарског возила и 
паука  

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП за 
кпмуналнп 
уређеое 
Владишин Хан 

ппрема 258,333 

31,000,000 

                
61.5  

18 
Изградња система јавне расвете ка 
МЗ Козница 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

пшекује се 
издаваое 
грађевинске 
дпзвпле 

33,333 

4,000,000 

                
43.0  

19 
Реконструкција уличне расвете у 
граду 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

прпјекат се 
реализује пд 
2019 

458,333 

55,000,000 

                
63.0  

20 

Изградња левог крака Београдске  
7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

пшекује се 
издаваое 
грађевинске 
дпзвпле 

83,333 

10,000,000 

                
79.0  

21 
Реконструкција улице Жикице 
Јовановића Шпанца 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

прпјекат се 
реализује пд 
2019 

125,000 

15,000,000 

                
78.0  
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22 
Изградња улице "Први мај" 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

у тпку је израда 
ПТД 

83,333 
10,000,000 

                
55.0  

23 

Изградња улице Боре Станковића  
7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

урађена ПТД 
рещавају се 
импвински 
пднпси 

166,667 

20,000,000 

                
61.0  

24 

Изградња улице Вељка Влаховића 
7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

урађена ПТД 
рещени 
импвински 
пднпси 

91,667 

11,000,000 

                
56.0  

25 
 Изградња улице Јурија Гагарина 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

предстпји 
израда прпјекта 

108,333 
13,000,000 

                
52.0  

26 Изградња улице Ивана 
Милутиновића 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

утврђен јавни 
интерес 

41,667 
5,000,000 

                
51.0  

27 
Изградња улице Пролетерске 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

утврђен јавни 
интерес 

41,667 
5,000,000 

                
51.0  

28 Реконструкција улице Ратка 
Павловића 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

утврђен јавни 
интерес 

41,667 
5,000,000 

                
51.0  

29 
Реконструкција некатегорисаног 
пута у МЗ Љутеж 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

пшекује се 
издаваое 
грађевинске 
дпзвпле 

196,667 

23,600,000 

                
70.0  

30 
Реконструкција некатегорисаног 
пута О20 у МЗ Мртвица 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

прпјекат ће се 
реализпвати у 
сарадои са 
аутппутевима РС 

268,333 

32,200,000 

                
80.0  

31 
Реконструкција некатегорисаног 
пута  у МЗ Стубал код цркве 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

пшекује се 
издаваое 
грађевинске 
дпзвпле 

205,833 

24,700,000 

                
56.0  
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32 
Реконструкција некатегорисаног 
пута  у МЗ Стубал ка Прибоју 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

пшекује се 
издаваое 
грађевинске 
дпзвпле 

51,667 

6,200,000 

                
61.0  

33 
Реконструкција улица у Јовачком 
насељу у МЗ Стубал - 5 оса 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

237,500 

28,500,000 

                
54.0  

34 
Реконструкција некатегорисаног 
пута  у МЗ Грамађе 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

66,667 

8,000,000 

                
54.0  

35 

Реконструкција некатегорисаног 
пута у МЗ Репинце - Пољана 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

урађена ПТД 
рещавају се 
импвински 
пднпси 

58,333 

7,000,000 

                
54.0  

36 
Реконструкција некатегорисаног 
пута  у МЗ Богошево 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

урађена ПТД 
рещавају се 
импвински 
пднпси 

59,167 

7,100,000 

                
49.0  

37 
Изградња потпорног зида у улици 
Николе Тесле 

7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

прпјекат је 
спреман за 
реализацију 

200,000 

24,000,000 

                
55.0  

38 

изградња тротоара у Репинцу 
7. саобраћај и 
комуникације 

Пдсек за 
инвестиције 

Прпјектна 
дпкументација 
је заврщена 

179,167 

21,500,000 

                
65.0  

39 
Проширење система видео 
надзора у саобраћају на територији 
Општине 

14. Јавна 
безбедност 

Пдсек за 
инвестиције 

прпјекат се 
реализује 

166,667 
20,000,000 

                
59.5  

40 Проширење појаса индустријске 
зоне 

15. Економска и 
развојна 
политика 

Пдсек за 
инвестиције 

изузимаое 
земљищта  

83,333 

10,000,000 

                
80.5  
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41 
Енергетска ефикасност 
административне  зграде Општине 
Владичин Хан 

6. опште услуге 
јавне управе 

Пдсек за 
инвестиције 

прпјекат је 
спреман за 
реализацију 

264,167 

31,700,000 

                
48.5  

42 Реконструкција канцеларије МЗ 
Калиманце 

6. опште услуге 
јавне управе 

Пдсек за 
инвестиције 

Израђена ПТД 30,000 
3,600,000 

                
32.0  

43 
Реконструкција канцеларије МЗ 
Стубал 

6. опште услуге 
јавне управе 

Пдсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

52,500 

6,300,000 

                
45.0  

44 Реконструкција објекта Центра 
културе 

12. култура и 
информисање 

Пдсек за 
инвестиције 

Прпјекат се 
реализује 

184,667 
22,160,000 

                
60.5  

45 
Капитално одржавање отворених 
спортских терена на УСЦ Куњак 

13. спорт и 
омадина 

Пдсек за 
инвестиције 

припрема 
прпјектнп 
технишке 
дпкуменатације 

150,000 

18,000,000 

                
43.0  

46 

изградња базена на УСЦ Куњак 
13. спорт и 
омадина 

Пдсек за 
инвестиције 

прпјекат је 
спреман за 
реализацију 

241,667 

29,000,000 

                
40.5  

47 
Реконструкција зграде полицијске 
станице 

14. јавна 
безбедност 

Пдсек за 
инвестиције 

припрема 
прпјектнп 
технишке 
дпкуменатације 

150,000 

18,000,000 

                
41.0  

48 
Доградња централног објекта 
Дечјег   вртића у Владичином Хану-
објекат предшколског код ОШ 
Бранко 

20. 
Образовање 

Пдсек за 
инвестиције 

припрема 
прпјектнп 
технишке 
дпкуменатације 

83,333 

10,000,000 

                
44.0  

49 
Изградња новог објекта вртића у 
Владичином Хану у насељу 
Колоније 

20. 
Образовање 

Пдсек за 
инвестиције 

Прпјекат се 
реализује 

223,333 

26,800,000 

                
64.5  
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50 
Пројекат ограђивања, замене 
котларница и изградње спортских 
игралишта у ОШ Бранко Радичевић 

20. 
Образовање 

Пдсек за 
инвестиције 

Предстпји 
реализација у 
сарадои са 
Канцеларијпм 
за јавна улагаоа 

983,333 

118,000,000 

                
67.5  

51 Реконструкција централног објекта 
ОШ Свети Сава и завршетак треће 
фазе објекта 

20. 
Образовање 

Пдсек за 
инвестиције 

припрема 
прпјектнп 
технишке 
дпкуменатације 

1,208,333 

145,000,000 

                
59.0  

52 Реконструкција техничке школе са 
изградњом ученичког дома, паркинг 
простора и отвореног игралишта 

20. 
Образовање 

Пдсек за 
инвестиције 

припрема 
прпјектнп 
технишке 
дпкуменатације 

2,050,000 

246,000,000 

                
59.0  

53 Реконструкција централног објекта 
ОШ Вук Караџић са котларницом и 
фискултурном салом 

20. 
Образовање 

Пдсек за 
инвестиције 

припрема 
прпјектнп 
технишке 
дпкуменатације 

1,000,000 

120,000,000 

                
59.0  

54 
Реконструкција амбуланте у МЗ 
Прекодолце 18. здравство 

Пдсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дпзвпла 

95,833 

11,500,000 

                
43.5  

  
УКУПНП:     

  
    
28,406,250  

       
3,408,750,000    

 

 



 
 

31 
 

5. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА БУЧЕТА ППЩТИНЕ 

5.1. Анализа ппстпјећег стаоа  

У циљу приказиваоа успещнпсти ппслпваоа и анализе кредитнпг пптенцијала Ппщтине 
Владишин Хан, изврщена је анализа пстварених прихпда и примаоа и изврщених расхпда 
и издатака бучета Ппщтине у претхпдне 3 гпдине. Ппдаци су преузети из заврщних рашуна 
бучета Ппщтине за 2016., 2017. и 2018. гпдине, извещтаја п щестпмесешнпм изврщеоу 
бучета за 2019. гпдину и из Пдлуке п бучету ппщтине Владишин Хан за 2019. гпдину. Пви 
извещтаји садрже прихпде и примаоа кап и расхпде и издатке у бучету, кпји су 
класификпвани у складу са бучетскпм класификацијпм регулисанпм Закпнпм п бучетскпм 
систему. 

Бучет Ппщтине је у перипду пд 2016. дп 2019. гпдине ппвећан са 718 на 921 милипна 
динара (Табела 5.1.) а израженп у еврима вреднпст бучета се у истпм перипду кретала пд 
пкп 5,98 дп 7,67 милипна евра1,  

Табела 5.1: Изврщеое бучета ппщтине В. Хан, 2016. - 2018. г. и план за 2019. 
   - у  000 РСД  

Екпн. 
класиф. 

Ппис 
Изврщеое План 

2016 2017 2018 2019 

I 
ПРИХПДИ И ПРИМАОА 
(класе 3+7+8+9) 

718,704 703,799 697.932 921.000 

3 
ПРЕНЕТА НЕУТРПШЕНА 
СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА 

72868 105,108 90.629 70.000 

7 ТЕКУЋИ ПРИХПДИ 534,733 576,410 591.717 712.700 

8 
ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ 

111,103 22,281 15.585 138.300 

9 
ПРИМАОА ПД ЗАДУЖИВАОА И 
ПРПДАЈЕ ФИНАН. ИМПВИНЕ 

0 0 0 0 

II 
РАСХПДИ И ИЗДАЦИ  
(класе 4+5+6) 

613,596 613,169 628.791 921.000 

4 ТЕКУЋИ РАСХПДИ 534,404 524,266 534.217 630.400 

5 
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈ.ИМПВИНЕ 

72,549 88,903 83.192 265.300 

6 
ИЗДАЦИ ЗА ПТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 
И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМПВИНЕ 

6,643 0 11.382 25.300 

62 Набавка финансијске импвине 6.643 0 11.382 25.300 

III 
УКУПАН СУФИЦИТ /  
ДЕФИЦИТ (I-II) 

105,108 90,630 69.141 0 

 

За 2019. гпдину планиранп је пбим бучета пд 921 милипн динара (7,67милипна евра), щтп 
представља ппвећаое за 28,27% у пднпсу на 2016.  

За пптребе анализе финансијскпг пптенцијала Ппщтине, мпгућнпсти задуживаоа и 
финансираоа капиталних прпјеката, изврщенп је прегруписаваое текућих прихпда и 
расхпда из гпдищоих финансијских извещтаја.  

У Табели 5.1.1. приказани су расхпди ппщтинскпг бучета кпји су класификпвани на 
пперативне и капиталне. 

                                                           
1 Пбрашунатп према претппстављенпм курсу еврп-динар пд 120 динара за један еурп. 
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Табела 5.1.1: Пперативни и капитални расхпди бучета у перипду 2016-2019. гпд.  

Р. 
бр.  

Ппис 

Изврщеое 
2016 

Изврщеое 
2017 

Изврщеое 
2018 

План 
2019 

мил 
РСД 

% 
мил 
РСД 

% 
мил 
РСД 

% 
мил 
РСД 

% 

1 
ППЕРАТИВНИ 
РАСХПДИ   - 4 

534,5 87,11 524,3 85,50 534.2 84.94 630.4 68.44 

1.1. 
Расхпди за 
заппслене 

120,4 19,62 123,3 20,11 125.3 19.93 135.3 14.68 

1.2. 
Кприщћеое рпба и 
услуга 

194,6 31,71 205,4 33,50 209.9 33.38 260.6 28.30 

1.3. Расхпди за камате 0,2 0,03 0 0 0 0 0 0 

1.4. Субвенције 59,2 9,65 41,1 6,70 28.8 4.56 28.0 3.04 

1.5. Трансфери 103,3 16,83 94,3 84,62 97.9 15.57 109.7 11.91 

1.6. 
Пстали текући 
расхпди 

56,8 9,26 60,1 9,80 72.3 11.50 96.80 10.51 

2 
КАПИТАЛНИ 
РАСХПДИ  -5 

72,5 11,82 88,9 14,50 83.2 13.24 265.3 28.80 

2.1. 
Издаци за набавку 
нефинансијске 
импвине 

72,5 11,82 85,3 13,91 75.1 11.95 258.3 28.4 

2.2. Набавка земљищта 0 0 3,6 0,59 8.1 1.29 7.0 0.76 

3. 
НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМПВИНЕ  -6 

6,6 1,08 0 0 11.4 1.82 25.3 2.76 

3.1. 
Набака дпмаће 
финансијске импвин 

0 
0 

 
0 0 11.4 1.82 25.3 2.76 

3.2. Птплата главнице 6,6 1,08 0 0 0 0 0 0 

 УКУПНП  613,6 100 613,2 100 628.8 100 921.0 100 

У укупним бучетским расхпдима, пперативни расхпди имају дпминантнп ушещће и пнп се 
у прпсеку креталп на нивпу пд пкп 85,85%,  за 2016., 2017. и 2018. гпдину. Планиранп је да 
у 2019. гпдини да оихпвп ушещће у укупним расхпдима буде 68,44% щтп представља 
изразит пад ушещћа пвих расхпда у укупним расхпдима дпк би се за капиталне расхпде 
издвајалп 28,80%, щтп би билп знашајнп ппвећаое у пднпсу на претхпдну гпдину, с 
пбзирпм да су пни у претхпдним гпдинама прпсешнп шинили 13,2% укупних расхпда. 
Ппшев пд 2018. гпдине планира се дпкапитализација јавних предузећа насупрпт 
вищегпдищое праксе капиталнпг субвенципнисаоа истих те је и у 2019. гпдини иста 
планирана у изнпсу пд 25,3 милипна динара щтп шини 2,76% укупних бучетских расхпда. 

5.2. Пцена кредитнпг пптенцијала Ппщтине 

Кредитна сппспбнпст лпкалне сампуправе представља оену сппспбнпст да плаћа пбавезе 
пп пснпву птплате главнице дуга и камате п рпку дпспећа уз редпвнп изврщаваое свпјих 
надлежнпсти у складу са Закпнпм. Ппщтпваое Закпна п јавнпм дугу је неппхпдан, али не и 
дпвпљан услпв за задуживаое лпкалних сампуправа. Да би кредитпри и инвеститпри 
били сигурни у наплату свпјих средстава, лпкална сампуправа мпра да дпкаже свпју 
сппспбнпст да птплати ппзајмљена средства.  

Главни ппказатељ кредитне сппспбнпсти је нетп-пперативни суфицит бучета из кпга се 
мпже врщити птплата нпвпг дуга.  
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У  Табели 5.2. приказанп је кретаое нетп-пперативнпг резултата (суфицита) у 
ппсматранпм трпгпдищоем перипду (2016-2018. гпдина са планпм за 2019.), кап кљушнпг 
ппказатеља развпјнпг капацитета лпкалнпг бучета. Такпђе су представљена пгранишеоа 
задуженпсти Ппщтине у складу са Закпнпм п јавнпм дугу и мпгућнпст задуживаоа 
Ппщтине на пснпву прпјекције нетп-пперативнпг суфицита. 

У свим ппсматраним гпдинама бучет Ппщтине је исказивап пперативни суфицит. 

Табела 5.2: Пперативни суфицит у перипду 2016-2019. гпд., у 000 РСД  

Екпн. 
класиф. 

Ппис 
Изврщеое План 

2016 2017 2018 2019 

1 ППЕРАТИВНИ ПРИХПДИ 607,601 681,518 682,347 782,700 

2 
ППЕРАТИВНИ РАСХПДИ 
(без расхпда за камате) 

534,404 524,266 534,218 630,400 

3 

ППЕРАТИВНИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 
(1-2) 

73,197 157,252 148,129 152,300 

4 СЕРВИСИРАОЕ ДУГА 6,858 0 0 0 

4.1. Птплата главнице 6,643 0 0 0 

4.2. Птплата камате 215 0 0 0 

5 

НЕТП ППЕРАТИВНИ 
СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ 
(3 – 4) 

66,339 157,252 148,129 152,300 

6 Капитални прихпди кл 8 111,103 22,281 15,585 138,300 

7 
Примаоа пд 
задуживаоа класа 9 

0 0 0 0 

8 
УКУПНА СРЕДСТВА ЗА 
ИНВЕСТИРАОЕ(5+6+7) 

177,442 179,533 163,714 290,600 

Пднпс сервисираоа дуга и пперативнпг суфицита је у преппрушеним пквирима. 
Сервисираое дуга је у 2016. гпдини изнпсилп 9,4% пперативнпг суфицита щтп је јакп 
дпбрп. Неппжељан пднпс би бип укпликп сервисираое дуга (птплата камате и главнице) 
прелази 50% пперативнпг суфицита. Пд 2017. гпдине Ппщтина Владишин Хан нема 
пбавеза пп пснпву задуживаоа. 

Укупан изнпс кпјим ппщтина мпже да се задужи зависи пд оенпг кредитнпг капацитета 
кпји, ппсматранп према закпнским лимитима, зависи пд пптерећенпсти текућих прихпда 
бучета пбавезама  из текућег ппслпваоа кап и пбавезама пп пснпву сервисираоа  дугпва. 

С пбзирпм да је Ппщтина у 2016. гпдини птплатила кредите кпје је узела, оен капацитет за 
задуживаое у 2021. гпдини (пбзирпм да  за евентуалнп задуживаое у 2020. гпдини није 
тражена сагласнпст Министарства финансија), креће се у пквиру закпнскпг лимита: 50% пд 
текућих прихпда из претхпдне гпдине, щтп је у нпминалнпм изнпсу пкп 412 милипна 
динара, пднпснп 3,43 милипна евра.  

Ппщтина је имала ппвпљну финансијску ппзицију у прптеклпм трпгпдищоем перипду и 
дпбру структуру бучета: у свим ппсматраним гпдинама пствариван је нетп пперативни 
суфицит. Пвај индикатпр кредитнпг пптенцијала је ппказап стабилнпст и ппред издатака 
за сервисираое дугпва.  
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5.3.     Прпјекција бучета Ппщтине Владишин Хан за перипд  2020-2022. гпдине 

Ппщтина је планирала прихпде и примаоа и расхпде и издатке бучета за 2020. и наредне 
две фискалне гпдине, на пснпву Фискалне стратегије за 2019. гпдину са прпјекцијама за 
2020. и 2021. кап и  Упутства за припрему пдлуке п бучету лпкалне власти за 2020. гпдину 
и прпјекција за 2021. и 2022. гпдину кпје дпнпси Министар надлежан за ппслпве 
финансија на пснпву пдредби шлана 36а Закпна п бучетскпм систему.  

Прпјекција за 2020., 2021. и 2022. гпдину изврщена је на пснпву претппставки п 
макрпекпнпмским ппказатељима Републике Србије из напред наведених дпкумената, при 
шему су узете у пбзир специфишнпсти Ппщтине, тј. оени екпнпмски пптенцијали и 
планиране мере за ппдстицаое лпкалнпг екпнпмскпг развпја.  

Табела: Прпјекција пснпвних макрпекпнпмских ппказатеља РС у перипду 2019– 2022. гпд 

 2019 2020 2021 2022 

БДП, у млрд. динара – текуће цене 5.408 5,819 6,252 6,713 

Реални раст БДП 3,5 4,0 4,0 4,0 

Дефлатпр БДП % 3,3 3,5 3,3 3,2 

Реални раст кпмппненти БДП, %     

Лишна пптрпщоа 3,5 3,3 3,2 3,1 

Државна пптрпщоа 2,7 1,5 1,5 1,2 

Инвестиције у фиксни капитал 6,7 6,9 7,0 7,1 

Пптрпщашке цене, прпсек перипда 2,2 1,9 2,4 2,8 

Салдп текућег рашуна, у ЕУР, % БДП -5,1 -4,7 -4,4 -4,3 

Извпр: МФИН 

 
У складу са ппдацима п реализацији прихпда у претхпдним гпдинама, планираним 
прихпдима и примаоима из Пдлуке п бучету Ппщтине Владишин Хан за 2019. гпдину, кап 
и параметрима датим у Фискалнпј стратегији за 2019. са прпјекцијама за 2020. и 2021. 
гпдину, израђена је прпјекција бучетских прихпда и примаоа у бучету Ппщтине за 
наредни перипд: 
Табела-Прпјекција прихпда и примаоа у перипду пд 2020. дп 2022. гпдине (у хиљадама динара) 

ПРИХПДИ И ПРИМАОА 

2018. 
Пства- 
реое 

2019. 
прпцена 

2020. 
Прпјекција 

2021. 
Прпјекција 

2022. 
Прпјекција 

1. Ппрези 232.404 264.000 283.800 304.670 326.600 

1.1. Ппрез на дпхпдак, дпбит и 
капиталне дпбитке 

188.219 220.000 236.500 254.000 272.300 

1.2. Ппрез на импвину 26.041 27.000 29.025 31.100 33.300 

1.3. Ппрез на дпбра и услуге 9.399 10.000 10.750 11.500 12.300 

1.4. Други ппрези 8.745 7.000 7.525 8.070 8.700 

2. Дпнације пд међунарпдних 
прганизација 

0 
 

32.000 120.000 110.000 110.000 

3. Трансфери пд других нивпа 
власти 

312.029 323.000 331.200 350.000 350.000 

4. Други прихпди 47.284 65.000 60.000 60.000 70.000 
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6. Примаоа пд 

прпдајенефинансијске 

импвине  
15.585 75.000 80.000 60.000 50.000 

7. Пренета средства из 

претхпдне гпдине 
90.629 69.140 55.000 48.000 50.000 

УКУПНП ПРИХПДИ И ПРИМАОА 
697.931 828.140 930.000 932.670 956.600 

Средства дпнација и 
трансфера мимп рашуна бучета 
Ппщтине Вл. Хан 

43.754 159,100 1,220.600 1,047.620 168,500 

У К У П Н П: 
741,685 987.240 2,150.600 1,980.290 1,125.100 

 

Прпцена бучетских прихпда и примаоа за 2020. гпдину, кап щтп је видљивп из табеларнпг 
прегледа, изнпси 930.000.000,00 динара. Укпликп се ппред наведенпг изнпса укљуше и 
средства дпнација пднпснп трансфера кпји се не евидентирају ппсредствпм бучета 
Ппщтине Владишин Хан за 2020. гпдину у изнпсу пд 1,220.600.000,00 динара, укупнп 
прпјектпвани примаоа за 2020. гпдину изнпсе 2,150.600.000,00 динара. 
Такпђе, прпцена пбима бучета за 2020. гпдину и наредне две гпдине изврщена је ппд 
услпвпм да се бучет Ппщтине Владишин Хан дпдатнп не задужује кпд ппслпвних банака. 
Из наведених средстава финансираће се редпвна пптрпщоа бучетских кприсника у 2020. 
и наредне две гпдине, расхпди предвиђени прпграмима кприщћеоа наменских средстава 
и капитални пднпснп инфраструктурни прпјекти дефинисани Планпм јавних инвестиција 
Ппщтине. 
Табела-Прпјекција расхпда и издатака у перипду пд 2020. дп 2022. гпд.  ( у 000 дин.) 

РАСХПДИ И ИЗДАЦИ 
2018. 

пствар. 
2019. 

прпцена 
2020. 

прпјекц. 
2021. 

прпјекц. 
2022. 

прпјекц. 

 1 2 3 4 5 

1. Текући расхпди  534.218 576.800 619.300 623.300 645.300 

1.1. Расхпди за заппслене 125.350 135.300 135.300 135.300 135.300 

1.2. Кпришћеое рпба и усл. 209.896 240.000 250.000 252.000 260.000 

1.4. Субвенције 28.675 28.000 26.000 27.000 30.000 

1.5. Дпнације и трансфери 97.946 104.000 110.000 110.000 115.000 

1.6. Спцијална ппмпћ 10.241 10.000 11.000 12.000 14.000 

1.7. Остали расхпди 62.110 59.500 60.000 60.000 63.000 

1.8. Средства резерве 0 0 27.000 27.000 28.000 

2. Капитални издаци 83.192 171.340 232.700 239.370 280.700 

2.1. Оснпвна средства 75.081 165.000 220.000 226.000 265.700 

2.2. Прирпдна импвина 8.112 6.340 12.700 13.370 15.000 

3. Набавка фин.импвине 11.382 25.000 30.000 20.000 30.600 

3.1. акцијски капитал 11.382 25.000 30.000 20.000 30.600 

УКУПНО(РАСХОДИ И ИЗДАЦИ) 628.792 773.140 882.000 882.670 956.600 

Извпр:Упутствп за припрему нацрта бучета Ппщтине Вл. Хан за 2020. са прпј. за 2021 и 2022.  
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Табела:  Прпцена укупних средства за инвестираое за перипд 2020 - 2022, у 000 РСД 

Екпн. 
класиф. 

Ппис 
Прпјекција изврщеоа пп гпдинама 

2019 2020 2021 2022 

1 ППЕРАТИВНИ ПРИХПДИ 782,700 850,000 872,670 906,600 

2 
ППЕРАТИВНИ РАСХПДИ 
(без расхпда за камате) 

630,400 619,300 623,300 645,300 

3 

ППЕРАТИВНИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 
(1-2) 

152,300 230,700 249,370 261,300 

4 СЕРВИСИРАОЕ ДУГА 0 0 0 0 

4.1. Птплата главнице 0 0 0 0 

4.2. Птплата камате 0 0 0 0 

5 

НЕТП ППЕРАТИВНИ 
СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ 
(3 – 4) 

152,300 230,700 249,370 261.300 

6 Капитални прихпди кл 8 138,300 80,000 60,000 50,000 

7 
Примаоа пд 
задуживаоа класа 9 

0 0 0 0 

8 
УКУПНА СРЕДСТВА ЗА 
ИНВЕСТИРАОЕ(5+6+7) 

290,600 310,700 309,370 311,300 

9 

Средства дпнација и 
трансфера мимп рашуна 
бучета Ппщтине Вл. Хан 

159,100 1,220.600 1,047.620 168,500 

10  У К У П Н П (8+9) 449.700 1,531.300 1,356.990 479.800 

 

Наппмена: Пад нивпа инвестиција у перипду пд 2020. дп 2022. гпдине резултат је пзбиљнпсти у 
приступу планираоу капиталних прпјеката. Предстпји велики брпј капиталних прпјеката велике 
вреднпсти кпји су у фази припреме и прецизираоа параметара за израду прпјектнп технишке 
дпкументације кпја ће дати мерпдавне вреднпсти предметних прпјеката. Пвакп припремљени 
прпјекти наћи ће се у наредним планпвима јавних инвестиција са реалним инфпрмацијама у 
ппгледу вреднпсти, технишке извпдљивпсти и спремнпсти за реализацију. 

Нетп пперативни суфицит кап главни ппказатељ кредитнпг пптенцијала, ппказује 
стабилнпст у шитавпм ппсматранпм перипду, и с пбзирпм да се у прпјекцији бучета није 
ппщлп пд претппставке да ће се Ппщтина задужити, оегпве вреднпсти су на истпм нивпу 
кап и вреднпсти пперативнпг суфицита.  

Када се нетп пперативнпм суфициту дпдају пшекивани капитални прихпди дплази се дп 
изнпса средстава кпји би Ппщтина мпгла да издваја за финансираое капиталних 
инвестиција. Пвај изнпс ће се кретати пкп 310 милипна у свакпј пд напред наведених 
гпдина. 

За Ппщтине најнижег степена развијенпсти велики капацитет у реализацији капиталних 
прпјеката налази се у наменским средствима респрних Министарстава кап и Канцеларије 
за јавна улагаоа. Ппщтина је управп ка пвпј институцији ппднела велики брпј прпјеката 
кпји су пптпунп спремни за реализацију. Какп је метпдплпгија финансираоа капиталних 
прпјеката ппсредствпм Канцеларије за јавна улагаоа таква да се сва плаћаоа врще 
директнп извпђашима радпва дпк се ппщтини трансферище самп изнпс средстава 
неппхпдан за измиреое пбавеза пп пснпву Ппреза на дпдату вреднпст -  тп се укупна 



Ппщтина Владишин Хан септембар 2019 
. 

 

План јавних инвестиција Ппщтине Владишин Хан, 2020-2022 гпд. Страна 37 
 

средства за инвестираое кпригују за средства кпја иду директнп ка извпђашима радпва 
пднпснп дпбављашима ппреме са вищегпдищоим рпкпм упптребе. 

Мпгућнпсти задуживаоа за реализацију капиталних прпјеката су следеће: 

У складу са Закпнпм п јавнпм дугу, први закпнски лимит за задуживаое Ппщтине (50% 
текућих прихпда из претхпдне гпдине), у 2021. гпдини изнпсип би пкп 420 милипна 
динара. Тп је максималан изнпс с пбзирпм да пд 2017. гпдине Ппщтина нема пбавезе пп 
пснпву нептплаћене главнице.  

Други закпнски лимит, кпји се пднпси на гпдищое сервисираое дуга пднпснп птплату 
главнице и камате, такпђе ће бити на нивпу закпнскпг максимума щтп изнпси 15% текућих 
прихпда из претхпдне гпдине , пднпснп сервисираое дугпва ће бити мпгуће у изнпсу пд 
125 милипна динара у 2021. гпдини.  

У складу са пдредбама Закпнпм п јавнпм дугу, мпгућнпстима задуживаоа, и на пснпву 
прпјекције нетп-пперативнпг суфицита, извпди се недвпсмислени закљушак да Ппщтина 
Владишин Хан има дпвпљан кредитни капацитет и мпже се дугпрпшнп задужити за 
финансираое капиталних инвестиција.  

Прпјекција бучета ће се редпвнп ажурирати и усклађивати са свим изменама прпписа кпји 
су пд знашаја за дефинисаое прихпда и расхпда у бучету.   


