
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА XII – БРОЈ 04 28. МАРТ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 
1    

На основу члана 30. став 1. тачка 46. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015), на предлог 
Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 
274/1-19, од 18.03.2019. године, Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 27.03.2019. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм о допуни Програма 

отуђења, прибављања, давања у закуп и 
одржавања пословног простора општине Књажевац 
за 2019. годину.  
 

Члан 2. 

 
 Програм о допуни Програма отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања 
пословног простора општине Књажевац за 2019. 
годину је саставни део ове Одлуке.  
 

Члан 3. 

 
 Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 

Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 361 – 13/2019 - 01                                                                 
27.03.2019. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
 

2 

На основу члана 30. став 1. тачка 6. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015), на предлог 
Јавног предузећа „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, број 272/1-19 од 18.03.2019. године, 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 27.03.2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм о допуни Програма 

отуђења, давања у закуп и прибављања 
грађевинског земљишта за 2019. годину.  
 
 
 

Члан 2. 

 
 Програм о допуни Програма отуђења, 
давања у закуп и прибављања грађевинског 
земљишта за 2019. годину је саставни део ове 
Одлуке.  

 
Члан 3. 

 
 Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 

Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 463 - 18/2019-01                                                               
27.03.2019. године                                                                            
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
3 

На основу члана 79. став 1. тачка 2. и члана 

92. став 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 

РС“, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017 и 95/2018) и члана 30. Статута општине 

Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ 

број 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине 

Књажевац, на седници одржаној 27.03.2019. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЕКСТЕРНУ 

РЕВИЗИЈУ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

За ревизију финансијских извештаја који 

чине садржај консолидованог Завршног рачуна 

буџета општине Књажевац за 2018. годину, 

ангажоваће се лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане Законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија.  

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 

од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Књажевац“.  
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Број: 47 - 3/2019 – 01                                                                 

27.03.2019. године                                                                              

К њ а ж е в а ц  
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
4 

На основу члана 2. и 4. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС'', број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 
2. и члана 32. став 1. тачкa 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014- др. закон, 101/16- др. закон и 47/2018), 
члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 
дана 27.03.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о 

комуналним делатностима на територији општине 

Књажевац („Сл. лист општине Књажевац'', бр. 

14/2017 и 17/2017), у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 
 

               У члану 18а, у ставу 2, 3. и 4. брише се број 
''9,''. 

 
Члан 3. 

 
               У члану 18а. став 6. мења се и гласи: 
               „Делатности из члана 2. став 1. тачка 5. и 9. 
Одлуке обављају вршиоци комуналних делатности 
којима се исте поверавају у складу са одредбама 
закона којим се уређује јавно-приватно партнерство 
и концесије''. 
 

Члан 4. 
 

У осталом делу текста Одлука остаје 
непромењена. 

 
Члан 5. 

 

 Јавно комунално предузеће „Стандард'' 
Књажевац дужно је да Статут и друга општа акта 
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од 
дана почетка примене ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“, а примењиваће се почев од дана 
почетка примене јавног уговора о јавно-приватном 
партнерству за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства без елемената концесије за 
пројекат „Реконструкција и дугогодишње одржавање 
система јавног осветљења на територији општине 
Књажевац применом мера уштеда енергије'', који ће 
општина Књажевац закључити са приватним 
партнером. 

 
Број: 352 - 6/2019-01                                                                    
Дана: 27.03.2019. годинe                                                                  
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
5 

На основу члана 79. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС'', број 15/2016), члана 
32. став 1. тачкa 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др. закон, 
101/2016- др. закон и 47/2018), члана 30. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац'', 
бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној дана 27.03.2019. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА 

СА ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа „Стандард'' Књажевац ради усклађивања 

са законским прописима („Сл. лист општине 

Књажевац'', бр. 23/2016, 27/2016, 28/2016 и 2/2019), 

у даљем тексту: Одлука. 

 
Члан 2. 

 

               У члану 6. Одлуке бришу се речи 
„обезбеђивање јавног осветљења,''. 

 
Члан 3. 

 

               У члану 8. став 1. Одлуке брише се алинеја 
8. 
 
               Досадашње алинеје 9, 10 и 11 постају 
алинеје 8, 9 и 10. 

 
Члан 4. 

 
У осталом делу текста Одлука остаје 

непромењена. 
 

Члан 5. 
 

 Јавно комунално предузеће „Стандард'' 
Књажевац дужно је да Статут и друга општа акта 
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од 
дана почетка примене ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“, а примењиваће се почев од дана 
почетка примене јавног уговора о јавно-приватном 
партнерству за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства без елемената концесије за 
пројекат „Реконструкција и дугогодишње одржавање 
система јавног осветљења на територији општине 
Књажевац применом мера уштеда енергије'', који ће 
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општина Књажевац закључити са приватним 
партнером. 

 
Број: 023 - 19/2019-01                                                              
Дана: 27.03.2019. годинe                                                                 
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
6 
 

К њ а ж е в а ц  
Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
Скупштина општине 
Број: 404 - 32/2019-01 
27.03.2019. године 
К њ а ж е в а ц 

 

На основу члана 107. и 108. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 9. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/18), члана 4. став 1. тачка 14) и члана 
20. Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 15/2016 
и 104/2016), члана 2. став 1. тачка 9) и члана 11. 
Одлуке о комуналним делатностима на територији 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац, 
бр. 14/2017 и 17/2017) и члана 30. став 1. тачка 11) 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015)  у поступку јавне 
набавке услуга- избор приватног партнера и доделе 
јавног уговора о јавно-приватном партнерству за 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства 
без елемената концесиј-е реконструкција и 
дугогодишње одржавање дела система јавног 
осветљења на територији општине Књажевац 
применом мера уштеда енергије, Извештаја о 
стручној оцени понуда, број 404/1-46-28/2018-02 од 
дана 22.02.2019. године, наручилац, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
27.03.2019. године доноси   

О Д Л У К У  
о избору најповољније понуде и додели уговора 

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404/1-
46/2018-02 за реализацију пројекта јавно-

приватног партнерства без елемената концесије- 
реконструкције и дугогодишњег одржавања дела 

система јавног осветљења на територији 
општине Књажевац применом мера уштеда 

енергије 
 

У поступку избора приватног партнера и 
доделе јавног уговора о јавно-приватном 
партнерству за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства без елемената концесије- 
реконструкција и дугогодишње одржавање дела 
система јавног осветљења на територији општине 
Књажевац применом мера уштеда енергије, ЈН бр. 
404/1-46/2018-02, као најповољнија понуда бира се 
понуда заведена на броју 3/2019 од дана 
30.01.2019. године, коју је поднела група понуђача у 
саставу: 
 
 
1. „ESCO ELIOS DOO NOVI SAD“- са седиштем у 
Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 21249815, 
ПИБ 109826916 

2. U LIGHT KFT BUDAPEST – са седиштем у 
Будимпешти, Барток Бела пут 92-94 1115 
Будимпешта, МБ 01-09-188249, ПИБ 23725498-2-43 
3. „OGRANAK U LIGHT KFT“ са седиштем у 
Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 29506809, 
ПИБ 109632578,  
са подизвођачем доо ''KEEPLIGHT'' Београд, ул. 
Трговачка 16а, МБ 17246984, ПИБ 101885206,  

којој се додељује јавни уговор о јавно-приватном 
партнерству без елемената концесије о енергетској 
услузи за примену мере побољшања енергетске 
ефикасности и уштеде енергије са LED 
технологијом, реконструкције и дугогодишњег 
одржавања дела система јавног осветљења на 
територији општине Књажевац. 
 
          Jавни уговор из претходног става биће 
закључен са најповољнијим понуђачем у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) или у случају поднетог захтева за 
заштиту права, по доношењу одлуке у вези са 
захтевом, у складу са чланом 150. истог Закона, а 
по добијању сагласности Скупштине општине 
Књажевац на коначни нацрт јавног уговора. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

       Одредбама члана 107. став 3.  Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) прописано је да након спроведене 
стручне оцене понуда, на основу извештаја 
Комисије, наручилац доноси одлуку о додели 
уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву 
понуду, док је у чл. 108. став 1. истог Закона 
прописано да наручилац, на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, доноси одлуку о додели 
уговора у року одређеном у позиву за подношење 
понуда. У Позиву за подношење понуда, бр. 404/1-
46-5/2018-02 од дана 18.10.2018. године, одређен је 
рок од 60 дана за доношење одлуке о додели 
уговора, који почиње да тече даном истека рока за 
подношење понуда. 
       У члану 9. Закона о комуналним делатностима 
(''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 
садржане су одредбе које се односе на поверавање 
обављања комуналних делатности 
       Oдредбама члана 4. став 1. тачка 14). Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. 
гласник РС“ број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) 
прописано је да је одлука о избору најповољније 
понуде акт који доноси јавно тело, након оцене 
пристиглих понуда за доделу јавног уговора, а у 
складу са конкурсном документацијом и 
критеријумима за избор најповољније понуде, док је 
у члану 20. став 1. истог Закона прописано да је 
поступак избора приватног партнера поступак 
одређен законом којим се уређују јавне набавке или 
поступак давања концесије одређен истим законом.         
       У члану 2. став 1. тачка 9) Одлуке о комуналним 
делатностима на територији општине Књажевац 
(''Сл. лист општине Књажевац, бр. 14/2017 и 
17/2017) садржана је одредба која дефинише 
обезбеђивање јавног осветљења као комуналну 
делатност, док је у члану 11. исте Одлуке прописано 
да обезбеђивање јавног осветљења обухвата 
одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 
инсталација јавног осветљења којима се 
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осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 
намене. 
       У Статуту општине Књажевац (''Сл. лист 
општине Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), у члану 
30. став 1. тачка 11) прописано је да Скупштина 
општине, у складу са законом, уређује услове 
обављања комуналних делатности, права и обавезе 
корисника комуналних услуга, обим и квалитет 
комуналних услуга и начин вршења надзора над 
обављањем комуналних делатности, одређује и 
друге комуналне делатности од локалног интереса и 
прописује услове њиховог обављања, осим законом 
предвиђених, поверава обављање комуналних 
делатности привредном друштву, предузетнику или 
другом привредном субјекту, одлучује о заједничком 
обављању комуналних делатности у складу са 
законом. 
       Скупштина општине Књажевац донела је дана 
07.11.2016. године Одлуку о покретању поступка 
реализације јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за пројекат ''Унапређење и 
модернизација јавне расвете у општини Књажевац'' 
(''Сл. гласник РС'', бр. 27/2016). Истом Одлуком 
именован је и Пројектни тим за пружање стручне 
помоћи Скупштини општине Књажевац за 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства 
без елемената концесије за пројекат ''Унапређење и 
модернизација јавне расвете у општини Књажевац'' 
(у даљем тексту: Пројектни тим). Сачињени предлог 
пројекта за реализацију напред наведеног је у току 
2017. године два пута достављан Комисији за јавно-
приватно партнерство Владе Републике Србије, али 
је оба пута изостала достава мишљења. 
      Пројектни тим сачинио је нови Предлог пројекта 
јавно-приватног партнерства реконструкције и 
дугогодишњег одржавања система јавног 
осветљења на територији Општине Књажевац 
применом мере уштеде енергије, бр. 352-77/2018-01 
од дана 11.06.2018. године. Овај документ 
достављен је истог дана на сагласност Комисији за 
јавно-приватно партнерство Владе Републике 
Србије. 
       Комисија за јавно-приватно партнерство Владе 
Републике Србије дала је дана 26.06.2018. године 
позитивно мишљење на пројекат, број Мишљења 
145/2018. 
       Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 17.07.2018. године, донела је Одлуку 
о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно-
приватног партнерства без елемената концесије 
реконструкције и дугогодишњег одржавања система 
јавног осветљења на територији Општине 
Књажевац применом мере уштеде енергије (''Сл. 
гласник РС'', бр. 15/2018). На истој седници донета 
је Одлука о измени Одлуке о покретању поступка 
реализације јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за пројекат ''Унапређење и 
модернизација јавне расвете у општини Књажевац'' 
(''Сл. гласник РС'', бр. 15/2018), након чега су се 
стекли услови за расписивање поступка за избор 
приватног партнера и доделе јавног уговора о јавно-
приватном партнерству за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије- реконструкција и дугогодишње 
одржавање дела система јавног осветљења на 
територији општине Књажевац применом мера 
уштеда енергијеу поступу јавне набавке у 
отвореном поступку јавне набавке. 

        Позив за подношење понуда у отвореном 
поступку јавне набавке- избор приватног партнера 
за реализацију пројекта јавно-приватног 
партнерства реконструкције и дугогодишње 
одржавање дела система јавног осветљења на 
територији општине Књажевац применом мера 
уштеде енергије, број 404/1-46/2018-02 од дана 
18.10.2018. године објављен је на Порталу јавних 
набавки, званичној интернет презентацији општине 
Књажевац, у ''Службеном гласнику РС'' бр. 84/2018 
као и у дневном листу ''Српски телеграф'' од дана 
20.10.2018. године, свуда на српским и на енглеском 
језику. Измена позива за подношење понуда 
објављена је дана 31.12.2018. године, број 
документа 404/1-46-17/2018-02. Конкурсна 
документација у поступку јавне набавке за избор 
приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-
приватном партнерству за реконструкцију и 
дугогодишње одржавање дела система јавног 
осветљења применом LED технологије на 
територији Општине Књажевац била је доступна 
заинтересованим понуђачима на Порталу јавних 
набавки и на званичној интернет презентацији 
Општине Књажевац. Прва верзија конкурсне 
документације (у даљем тексту: КД)  објављена је 
дана 18.10.2018. године, број 404/1-46/2018-02. У 
току поступка, КД је мењана у законом прописаном 
поступку  и након тога објављивана на Порталу 
јавних набавки и званичној интернет презентацији 
Општине Књажевац- дана 22.11.2018. године, бр. КД 
404/1-46-9/2018-02; дана 31.12.2018. године, број КД 
404/1-46-16/2018-02 и дана 16.01.2019. године, бр. 
КД 404/1-46-23/2019-02. 
        Отварање понуда одржано је дана 31.01.2019. 
године у канцеларији број 1 зграде Општине 
Књажевац, са почетком у 10.05 часова, о чему је 
сачињен Записник о отварању понуда, бр. 404/1-46-
25/2018-02 од дана 31.01.2019. године. Пројектни 
тим за пружање стручне помоћи Скупштини 
општине Књажевац за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства без елемената концесије за 
пројекат ''Реконструкција и дугогодишње одржавање 
система јавног осветљења на територији општине 
Књажевац применом мера уштеда енергије'' – 
Комисија за спровођење поступка јавне набавке 
изборa приватног партнера и додела јавног уговора 
о јавно-приватном партнерству за реализацију 
пројекта реализације јавно-приватног партнерства 
без елемената концесије за пројекат 
''Реконструкција и дугогодишње одржавање система 
јавног осветљења на територији општине Књажевац 
применом мера уштеда енергије'' је у Извештају о 
стручној оцени понуда, број 404/1-46-28/2018-02 од 
дана 22.02.2019. године констатовао следеће: 
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 
1. Назив наручиоца: Општина Књажевац 
2. Адреса наручиоца: Милоша Обилића 1, 

Књажевац 
3. Редни број јавне набавке: 404/1-46/2018-02 
4. Предмет је набавка услуга и то: Избор 

приватног партнера за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства за 
реконструкцију и дугогодишње одржавање 
дела система јавног осветљења на 
територији општине Књажевац применом 
мера уштеде енергије. 
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5. Ознака предмета ЈН из општег речника 
набавки и класификације делатности: 

      71314200 Услуге у вези са управљањем 
енергијом,  

      71314300 Саветодавне услуге у вези са 
енергетском ефикасношћу, 

      50232100 Услуге одржавања уличне 
расвете,  
      50232110 Пуштање у рад уређаја јавне 
расвете,  
      45316000 Радови на инсталацији расветних 
и сигналних система 

            Енергетска услуга која је предмет јавне 
набавке према допунском речнику класификована је 
у  
            одељку К (Остала својства за енергетику и 
дистрибуцију воде), у групи А (Својства за 
            енергетику и дистрибуцију воде) под:  

− КА03 За електричну опрему  

− КА04 За електричне инсталације 

6.   Врста поступка : отворени поступак. 

      7.   Процењена вредност ЈН је: 3.341.365,23 

евра или 395.951.779,35 динара, како је и садржано 
у Пројекту јавно-приватног партнерства 
реконструкције и дугогодишњег одржавања система 
јавног осветљења на територији Општине 
Књажевац применом мере уштеде енергије (''Сл. 
лист општине Књажевац'', бр. 15/2018). 
      8.  Вредност пројекта: 2.820.934,34 еура или 
334.280.719,02 динара, садржана у Пројекту јавно-
приватног партнерства реконструкције и 
дугогодишњег одржавања система јавног 
осветљења на територији Општине Књажевац 
применом мере уштеде енергије (''Сл. лист општине 
Књажевац'', бр. 15/2018). 
      9. Критеријум избора најповољније понуде: 
Економски најповољнија понуда која подразумева 
највишу понуђену Нето садашњу вредност укупних 
трошкова уговора. 
    10.   Рок за подношење понуда био је 31.01.2019. 
године. 
 
Б.   ОТВАРАЊЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 
1. Приспеле понуде понуђача и отварање 

понуда: 
 

     Пројектни тим за пружање стручне помоћи 
Скупштини општине Књажевац за реализацију 
пројекта реализације јавно-приватног партнерства 
без елемената концесије за пројекат 
''Реконструкција и дугогодишње одржавање система 
јавног осветљења на територији општине Књажевац 
применом мера уштеда енергије'' – Комисија за 
спровођење поступка јавне набавке- избор 
приватног партнера за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства реконструкције и 
дугогодишње одржавање дела система јавног 
осветљења на територији општине Књажевац 
применом мера уштеде енергије је дана 31.01.2019. 
године спровела отварање понуда у предметном 
поступку, о чему је сачињен Записник о отварању 
понуда, број 404/1-46-25/2018-02 од дана 
31.01.2019. године. 
         Комисија задужена за спровођење јавне 
набавке је констатовала да су на адресу наручиоца 
у наведеном року приспеле понуде следећих 
понуђача и то као: 

 Неблаговремене понуде поднели су следећи 
понуђачи: није било. 
         Благовремене понуде поднели су следећи 
понуђачи, према редоследу пријема: 
 

Р
ед
. 
Б
ро
ј 

Назив, седиште и 
облик 

организовања 
понуђача 

Деловодни 
број под 
којим је 
понуда 
уписана 

Датум 
подношењ
а понуде 

Време 

 
 

1. 

Понуђач: 
Феман доо, 
Вихорска 1, 35000 
Јагодина, МБ 
07367619, ПИБ 
101322472 

627/2018 
 

24.12.2018
. 

13:17 

2. 

Група понуђача: 
1. „ESCO ELIOS 
DOO NOVI SAD“- 
са седиштем у 
Новом Саду, 
Булевар Европе 
23, МБ 21249815, 
ПИБ 109826916 
2. U LIGHT KFT 
BUDAPEST – са 
седиштем у 
Будимпешти, 
Барток Бела пут 
92-94 1115 
Будимпешта, МБ 
01-09-188249, ПИБ 
23725498-2-43 
3. „OGRANAK U 
LIGHT KFT“ са 
седиштем у Новом 
Саду, Булевар 
Европе 23, МБ 
29506809, ПИБ 
109632578, са 
подизвођачем доо 
''KEEPLIGHT'' 
Београд, ул. 
Трговачка 16а, МБ 
17246984, ПИБ 
101885206 

3/2019 
30.01.2019

. 
10:30 

 
Отварању понуда присуствовали су 

овлашћени представници понуђача: 
Понуђач: 

1. Феман доо, Вихорска 1, 35000 Јагодина МБ 
07367619, ПИБ 101322472: 
 Није присуствовао овлашћени представник 

       2.  Група понуђача у саставу: 
1. „ESCO ELIOS DOO NOVI SAD“- са седиштем у 
Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 21249815, ПИБ 
109826916 
2. U LIGHT KFT BUDAPEST – са седиштем у 
Будимпешти, Барток Бела пут 92-94 1115 
Будимпешта, МБ 01-09-188249, ПИБ 23725498-2-43 
3. „OGRANAK U LIGHT KFT“ са седиштем у Новом 
Саду, Булевар Европе 23, МБ 29506809, ПИБ 
109632578, са подизвођачем доо ''KEEPLIGHT'' 
Београд, ул. Трговачка 16а, МБ 17246984, ПИБ 
101885206, овлашћени представници Јелена 
Теофанов и Младен Јанков. 
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Присутним овлашћеним представницима Записник 
о отварању понуда уручен је лично, док је понуђачу 
Феман доо, Јагодина записник благовремено 
достављен препорученом пошиљком.  

 
2. Преглед и оцена понуда: 

 

Комисија је у периоду од 01.02.2019 до 
22.02.2019. године завршила детаљан преглед и 
стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

2.а. неприхватљиве и неисправне понуде су:  

 

Назив понуђача : Разлози за одбијање понуде 

Феман доо, Вихорска 1, 35000 
Јагодина,  

МБ 07367619,  
ПИБ 101322472 

 

Уз понуду нису достављени тражени узорци светиљки. Није попуњен образац 
понуде, није достављена банкарска гаранција.  
 
Горе наведени разлози су довољни за неприхватање понуде понуђача Феман доо, 
Јагодина иако понуде садржи и друге битне  недостатке.  
 
Из свих наведених разлога, Наручилац закључује да је понуда неприхватљива и 
непотпуна. 

Укупна цена без ПДВ-а, 
Изражена као нето садашња 

вредност 

Није исказана вредност понуде 

 

 
2.б. исправне и прихватљиве понуде су: 
 

 

НАЗИВ И АДРЕСА 

ПОНУЂАЧА/ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

1.Група понуђача: 
1. „ESCO ELIOS DOO NOVI SAD“- са седиштем у Новом Саду, Булевар Европе 23, 
МБ 21249815, ПИБ 109826916 
2. U LIGHT KFT BUDAPEST – са седиштем у Будимпешти, Барток Бела пут 92-94 
1115 Будимпешта, МБ 01-09-188249, ПИБ 23725498-2-43 
3. „OGRANAK U LIGHT KFT“ са седиштем у Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 
29506809, ПИБ 109632578, са подизвођачем доо ''KEEPLIGHT'' Београд, ул. 
Трговачка 16а, МБ 17246984, ПИБ 101885206 

Укупна цена без ПДВ-а, 

Изражена као нето садашња 

вредност 
57.141,17 еура 

 
Наведена понуда у потпуности испуњава све 
обавезне и додатне услове из Закона о јавним 
набавкама, Конкурсне документације и све техничке 
спецификације. 
 

3. Рангирање исправних и прихватљивих 
понуда: 

 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, 
а применом критеријума Најнижа понуђена цена која 
подразумева највишу понуђену нето садашњу 
вредност укупних трошкова уговора, утврђена је 
следећа ранг-листа: 
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4. Предлог комисије за јавну набавку: 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са стручном 
оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и 
прихватљивих понуда по критеријуму најниже 
понуђене цене која подразумева највишу понуђену 
Нето садашњу вредност укупних трошкова уговора, 
комисија је констатовала да је најповољнија понуда 
групе понуђача коју чине:  
 
1. „ESCO ELIOS DOO NOVI SAD“- са седиштем у 
Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 21249815, ПИБ 
109826916 
2. U LIGHT KFT BUDAPEST – са седиштем у 
Будимпешти, Барток Бела пут 92-94 1115 
Будимпешта, МБ 01-09-188249, ПИБ 23725498-2-43 
3. „OGRANAK U LIGHT KFT“ са седиштем у Новом 
Саду, Булевар Европе 23, МБ 29506809, ПИБ 
109632578, са подизвођачем доо ''KEEPLIGHT'' 
Београд, ул. Трговачка 16а, МБ 17246984, ПИБ 
101885206, чија је понуда оцењена као исправна, 
прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке 
и предложила је Скупштини општине Књажевац 
доношење Одлуке о избору најповољније понуде и 
додели уговора у поступку јавне набавке избора 
приватног партнера за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства за реконструкцију и 
дугогодишње одржавање дела система јавног 
осветљења на територији  општине Књажевац у 
корист наведене групе понуђача. 
             Општинско веће општине Књажевац утврдило 
је Предлог одлуке о о избору најповољније понуде и 
додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 
бр. 404/1-46/2018-02- за реализацију пројекта јавно-
приватног партнерства без елемената концесије- 
реконструкције и дугогодишњег одржавања дела 
система јавног осветљења на територији општине 
Књажевац применом мера уштеда енергије и 
предложило Скупштини општине доношење исте. 
             Скупштина општине Књажевац прихватила је 
предлог Пројектног тима за пружање стручне помоћи 
Скупштини општине Књажевац за реализацију 
пројекта реализације јавно-приватног партнерства 
без елемената концесије за пројекат ''Реконструкција 
и дугогодишње одржавање система јавног 
осветљења на територији општине Књажевац 
применом мера уштеда енергије'' – Комисије за 
спровођење поступка јавне набавке- избор приватног 
партнера за реализацију пројекта јавно-приватног 
партнерства реконструкције и дугогодишње 
одржавање дела система јавног осветљења на 
територији општине Књажевац применом мера 
уштеде енергије, те је на основу члана 107. и 108. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) донела Одлуку о избору 
најповољније понуде и додели уговора у поступку 
избора приватног партнера и доделе јавног уговора о 
јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије- реконструкција и дугогодишње одржавање 
дела система јавног осветљења на територији 
општине Књажевац применом мера уштеда енергије, 
којом је као најповољнија понуда изабрана понуда 
групе понуђача у саставу: 
 
1. „ESCO ELIOS DOO NOVI SAD“- са седиштем у 
Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 21249815, ПИБ 
109826916 
2. U LIGHT KFT BUDAPEST – са седиштем у 
Будимпешти, Барток Бела пут 92-94 1115 
Будимпешта, МБ 01-09-188249, ПИБ 23725498-2-43 
3. „OGRANAK U LIGHT KFT“ са седиштем у Новом 
Саду, Булевар Европе 23, МБ 29506809, ПИБ 
109632578, са подизвођачем доо ''KEEPLIGHT'' 
Београд, ул. Трговачка 16а, МБ 17246984, ПИБ 
101885206. 
 
     ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке 

може се поднети захтев за заштиту права у року од 
десет дана од дана објављивања исте на Порталу 
јавних набавки.  
 
      Одлуку објавити: на Порталу јавних набавки, на 
званичној интернет презентацији Општине Књажевац 
и у „Службеном листу општине Књажевац“. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
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На основу члана 47. и 48. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник 
РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16), члана 32. став 1. 
тачка 20.) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС'', бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018) и члана 30. став 1. тачка 42. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац'', 
бр. 4/2009 и 10/2015), а у циљу реализације отвореног 
поступка јавне набавке бр. 404/1-46/2018-02 за 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије- реконструкције и дугогодишњег 
одржавања дела система јавног осветљења на 
територији општине Књажевац применом мера 
уштеда енергије, Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 27.03.2019. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на коначни нацрт јавног 
уговора о јавно-приватном партнерству без 

ПОНУЂАЧ 
ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА  
без ПДВ-а 

1.Група понуђача: 
1. „ESCO ELIOS DOO NOVI SAD“- са седиштем у Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 
21249815, ПИБ 109826916 
2. U LIGHT KFT BUDAPEST – са седиштем у Будимпешти, Барток Бела пут 92-94 1115 
Будимпешта, МБ 01-09-188249, ПИБ 23725498-2-43 
3. „OGRANAK U LIGHT KFT“ са седиштем у Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 29506809, 
ПИБ 109632578, са подизвођачем доо ''KEEPLIGHT'' Београд, ул. Трговачка 16а, МБ 
17246984, ПИБ 101885206 

57.141,17  еура 
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елемената концесије о енергетској услузи за 
примену мере побољшања енергетске 
ефикасности и уштеде енергије са ЛЕД 

технологијом- реконструкција и дугогодишње 
одржавање дела система јавног осветљења на 

територији општине Књажевац 
 

Члан 1. 
        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на коначни нацрт јавног 

уговора о јавно-приватном партнерству без 
елемената концесије о енергетској услузи за примену 
мере побољшања енергетске ефикасности и уштеде 
енергије са ЛЕД технологијом- реконструкција и 
дугогодишње одржавање дела система јавног 
осветљења на територији општине Књажевац, са 
прилозима који чине његов саставни део, бр. ЈН 
404/1-46/2018-02, у коме су уговорне стране 
наручилац Општина Књажевац и извршилац група 
понуђача: 
1. „ESCO ELIOS DOO NOVI SAD“- са седиштем у 
Новом Саду, Булевар Европе 23, МБ 21249815, ПИБ 
109826916 
2. U LIGHT KFT BUDAPEST – са седиштем у 
Будимпешти, Барток Бела пут 92-94 1115 
Будимпешта, МБ 01-09-188249, ПИБ 23725498-2-43 
3. „OGRANAK U LIGHT KFT“ са седиштем у Новом 
Саду, Булевар Европе 23, МБ 29506809, ПИБ 
109632578, са подизвођачем доо ''KEEPLIGHT'' 
Београд, ул. Трговачка 16а, МБ 17246984, ПИБ 
101885206. 

 
Члан 2. 

        Саставни део ове Одлуке је Коначни текст 
нацрта јавног уговора о јавно-приватном партнерству 
без елемената концесије о енергетској услузи за 
примену мере побољшања енергетске ефикасности и 
уштеде енергије са ЛЕД технологијом- реконструкција 
и дугогодишње одржавање дела система јавног 
осветљења на територији општине Књажевац, са 
прилозима који чине његов саставни део, бр, ЈН 
404/1-46/2018-02. 

 
Члан 3. 

         ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине 

Књажевац да потпише јавни уговор о јавно-приватном 
партнерству без елемената концесије о енергетској 
услузи за примену мере побољшања енергетске 
ефикасности и уштеде енергије са ЛЕД технологијом- 
реконструкција и дугогодишње одржавање дела 
система јавног осветљења на територији општине 
Књажевац, по испуњењу законских услова. 
 

Члан 4. 

        Потписан и оверен јавни уговор о јавно-
приватном партнерству без елемената концесије о 
енергетској услузи за примену мере побољшања 
енергетске ефикасности и уштеде енергије са ЛЕД 
технологијом- реконструкција и дугогодишње 
одржавање дела система јавног осветљења на 
територији општине Књажевац биће понуђен на 
потписивање изабраном понуђачу по испуњењу 
услова из члана 3. ове Одлуке. 
 

Члан 5. 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Књажевац''. 
 

Број: 352 - 7/2019-01                                                                 
27.03.2019. године                                                                             

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
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На основу члана 27. 28. и 29. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018), члана 4. и 10. Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ број 
10/2015 и 4/2017), у складу са Програмом отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања пословног 
простора општине Књажевац за 2019. годину 
усвојеним Одлуком о доношењу Програма   отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања пословног 
простора општине Књажевац за 2019. годину 
(„Службени лист општине Књажевац“, број 2/2019), 
Планом детаљне регулације „Ушће“ и зелене пијаце у 
Књажевцу („Службени лист општине Књажевац“ број 
6/2013), Одлуком Општинског већа општине 
Књажевац о покретању поступка прибављања 
пословног објекта у јавну својине општине Књажевац, 
бр. 361-8/2019-09 од 05.03.2019. године, Предлогом 
Комисије за спровођење поступка прибављања 
пословног објекта у јавну својину општине Књажевац, 
бр. 361-11/2019-09 од 07.03.2019. године,  и члана 30. 
Статута општине Књажевац („Службени лист општине 
Књажевац“ број 4/2009 и 10/2015), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
27.03.2019. године, донела је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

1. Општина Књажевац прибавља у јавну својину 
Општинe Књажевац изградњом, без накнаде,  

пословни објекат, под условима за изградњу у складу 
са актима и техничком документацијом, (у даљем 
тексту: пословни објекат) на катастарској парцели у 
јавној својини општине Књажевац, број 3462/1 КО 
Књажевац, у Књажевцу, уписана у Лист 
непокретности број 17603 КО Књажевац, градско 
грађевинско земљиште, укупне површине 1.74,79 ха, 
као инвеститор (у даљем тексту: Инвеститор). 

2. Прибављање пословног објекта из тачке 1. 
ове Одлуке предвиђено је Програмом 
отуђења,  

прибављања, давања у закуп и одржавања пословног 
простора општине Књажевац за 2019. годину 
усвојеног Одлуком о доношењу Програма отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања пословног 
простора општине Књажевац за 2019. годину 
(„Службени лист општине Књажевац“, број 2/2019), и у 
складу са Планом детаљне регулације „Ушће“ и 
зелене пијаце у Књажевцу („Службени лист општине 
Књажевац“ број 6/2013). 

3. Финансирање и обезбеђење средстава за 
израду техничке и друге документације за 
изградњу  

пословног објекта, прибављање потребних дозвола,  
надзора над изградњом, и друго у вези изградње до 
прибављања  и финансирање изградње пословног 
објекта из тачке 1. ове Одлуке у целости вршиће ЈКП 
„Стандард“ Књажевац као финансијер (у даљем 
тексту: Финансијер), у складу са Програмом 
пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2019. 
годину, број 3315 од 24.12.2018. године. 
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           Општина Књажевац у случају обезбеђивања 
средстава или дела средстава из других извора или 
донација, путем учешћа у пројектима, за намене из 
претходног става, иста ће уложити у изградњу 
пословног објекта из тачке 1. ове Одлуке. 

4. Након изградње пословног објекта из тачке 1. 
ове Одлуке објекат остаје у јавној својини  

Општине Књажевац. 
5. По завршетку изградње пословног објекта из 

тачке 1. ове Одлуке, и прибављању 
употребне  

дозволе за објекат, Инвеститор ће као оснивач 
Финансијера извршити Финансијеру пренос објекта 
као кориснику за обављање регистроване 
делатности,  а по посебном захтеву у складу са 
прописима. 

6. Општина Књажевац, као инвеститор 
изградње објекта из тачке 1. ове Одлуке је 
сагласна да  

грађевинска дозвола за објекат из тачке 1. ове 
Одлуке, буде издата и на име Финансијера, о чему ће 
бити закључен Уговор. 

7. У поступку прибављања пословног објекта из 
тачке 1. ове Одлуке, ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, у складу са важећим Законом о 
планирању и изградњи и подзаконским актима у име 
Инвеститора покреће поступке одређених фаза 
обједињене процедуре пред надлежним органима, 
попуњавањем одговарајућих захтева, односно 
пријава кроз Централни информациони систем -ЦИС 
који потписују квалификованим електронским 
потписом а на основу члана 8. став 1. алинеја 7. 
Одлуке о промени одлуке оснивачког акта Јавног 
предузећа "Дирекција за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац" Књажевац ради 
усклађивања са законским прописима („Службени 
лист општине Књажевац“ број 27/2016), као и у име и 
за рачун Финансијера. 

8. Налаже се ЈП „Предузеће за развој, урбанизам 
и изградњу општине Књажевац“ Књажевац да врши 
стручни надзор над изградњом пословног објекта из 
тачке 1. ове одлуке у складу са важећим прописима (у 
даљем тексту: Надзор), а на терет финансијера. 

9. На основу ове Одлуке биће закључен Уговор 
између Инвеститора, Финансијера и Надзора,  

којим ће се ближе регулисати међусобна права и 
обавезе. 
            Овлашћује се председник Општине да 
закључи и потпише уговор из става 1. ове тачке, уз 
претходно прибављено мишљење 
Правобранилаштва општине Књажевац.             

10. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине  

Књажевац“. 
11. Одлуку доставити: ЈКП „Стандард“ 

Књажевац, Правобранилаштву општине 
Књажевац, ул.  

Милоша Обилића бр. 1, Одељењу за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 
Одељењу за финансије и буџет и утврђивање и 
наплату локалних јавних прихода општине Књажевац, 
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац и а/а. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
        Јавно комунално предузеће „Стандард“ 
Књажевац основано као јавно предузеће које обавља 

делатност од општег интереса, чији је оснивач 
Општина Књажевац, је у Програму пословања ЈКП 
„Стандард“ Књажевац за 2019. годину, планирало 
Радове на изради пословног објекта на вашаришту за 
потребе ЈКП „Стандард“ Књажевац. 
         У складу са наведеним Програмом пословања 
ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2019. годину, број 3315 
од 24.12.2018. године, на који је Скупштина општине 
Књажевац Решењем дала сагласност („Службени 
лист општине“, број 2/2019), поднело је Општини 
Књажевац Предлог за изградњу пословног објекта за 
потребе ЈКП „Стандард“ Књажевац, на кп.бр. 3462/1 
КО Књажевац, број 372 од 27.02.2019. године којим 
предлаже општини Књажевац да сходно позитивним 
законским прописима и регулативом одобри и 
спроведе поступак прибављања у јавну својину 
изградњом пословног објекта за потребе корисника 
ЈКП „Стандард“ Књажевац, на кп.бр. 3462/1 КО 
Књажевац, за који би Општина Књажевац била 
инвеститор, а ЈКП „Стандард“ Књажевац финансијер, 
који ће обезбедити израду техничке и друге 
документације, прибавити потребне дозволе и 
сагласности, обезбедити финансирање изградње 
пословног објекта до добијања употребне дозволе, 
што је планирано у програму пословања ЈКП 
„Стандард“ Књажевац за 2019. годину, број 3315 од 
24.12.2018. године.                    
          Такође, у предметном поднетом Предлогу 
исказује и наводи да је разлог изградње пословног 
објекта потреба да се у њему преселе и обједине све 
службе предузећа које се тренутно налазе на две 
локације у дотрајалим монтажним објектима, који су 
неусловни за рад и боравак у њима, чиме би се 
створили услови за боље и ефикасније пословање 
ЈКП „Стандард“ Књажевац, да пословни објекат на 
овој локацији има и оправданост у смислу 
саобраћајне доступности, бољих услова за пријем и 
боравак странака, пословних партнера и самих 
запослених у предузећу, а све у циљу остваривања 
делатности од општег интереса за који је предузеће и 
основано, као и да ће сходно Закону о јавној својини  
пословни објекат бити у својини Општине Књажевац, 
а по добијању Употребне дозволе исти се може 
уступити ЈКП „Стандард“ Књажевац на коришћење у 
циљу обављања делатности од општег интереса.    
           Програмом  отуђења, прибављања, давања у 
закуп и одржавања пословног простора општине 
Књажевац за 2019. годину предвиђено је 
прибављање пословног објекта изградњом, на кп. бр. 
3462/1 КО Књажевац. 
           Општина Књажевац у случају обезбеђивања 
средстава или дела средстава из других извора или 
донација, путем учешћа у пројектима, за намене из 
тачке 3. става 1. диспозитива ове Одлуке, иста ће 
уложити у изградњу пословног објекта из тачке 1. 
диспозитива ове Одлуке. 
           Општинско веће општине Књажевац на 
седници одржаној дана 05.03.2019. године донело је 
Одлуку број 361-8/2019-09 о покретању поступка 
прибављања пословног објекта у јавну својину 
општине Књажевца, изградњом без накнаде.     

     У циљу спровођења поступка прибављања у 
јавну својину општине Књажевац пословног објекта 
Решењем Општинског већа општине Књажевац, број 
361-11/2019-09 од 05.03.2019. године образована је 
Комисија за спровођење поступка прибављања 
пословног објекта у јавну својину општине Књажевац, 
са задатком да обави послове у вези са спровођењем 
поступка прибављања пословног објекта из тачке I 
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овог Решења у јавну својину општине Књажевац,  у 
складу са Законом о јавној својини ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), Одлуком о  
прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
бр. 10/2015 и 4/2017), и Одлуком о покретању 
поступка о прибављању пословног објекта у јавну 
својину општине Књажевац, број 361-8/2019-09 од 
05.03.2019. године.  
           Комисија је о спроведеном поступку сачинила 
Записник, број 361-11/2019-09 од 07.03.2019. године, 
у коме је утврдила Предлог којим се предлаже 
прибављање у јавну својину општине Књажевац 
пословног објекта, без накнаде, изградњом, под 
условима за изградњу у складу са актима и техничком 
документацијом (у даљем тексту: пословни објекат) 
на катастарској парцели у јавној својини општине 
Књажевац, број 3462/1 КО Књажевац, у Књажевцу, 
уписана у Лист непокретности број 17603 КО 
Књажевац, градско грађевинско земљиште, укупне 
површине 1.74,79 ха, као инвеститор. 
            Општина Књажевац има потребе за градњом 
овог објекта и опредељује се за прибављање 
пословног објекта из тачке 1. ове Одлуке изградњом 
јер је основала јавно предузеће за обављање 
комуналних делатности на територији општине које су 
од непосредног интереса за грађане, а за које 
обезбеђује организационе, материјалне и друге 
услове за изградњу, одржавање и функционисање 
комуналних објеката, техничко и технолошко 
јединство система, уређује и обезбеђује обављање 
комуналних делатности и њихов развој у складу са 
одредбама Закона о локалној самоуправи, Статута, 
Закона о комуналним делатностима и подзаконским 
актима, којима је за напред наведено предвиђена 
надлежност општине. 
            Прибављање пословног објекта из тачке 1. 
диспозитива ове Одлуке је оправдано и целисходно 
са аспекта стварања бољих услова за обављање 
послова у интересу свих грађана општине Књажевац.  
            Оправданост и целисходност је и у чињеници 
да се непокретност прибавља изградњом на 
грађевинском земљишту које је у јавној својини 
општине Књажевац а да се отуђење земљишта не 
врши  већ се врши привођење истог намени, да јавно 
предузеће на овој локацији има изграђене објекте за 
Техничку службу, да ће изградњом  објекта бити 
обједињене све службе на истој локацији, да ће 
грађани лакше остваривати права у области 
комуналне делатности, а да ће финансирање 
изградње вршити јавно предузеће, без улагања 
општине у објекат. 
            У конкретном случају прибављање пословног 
објекта је најбоље решење, јер предметна локација 
по својим карактеристикама (површини, просторно 
урбанистичкој адекватности, саобраћајној 
доступности и доступностима објектима) одговара 
потребама општине и то за остваривање вишеструког 
интереса: ради извршавања надлежности општине 
као и ради остваривања делатности од општег 
интереса. 
            Полазећи од обостраних циљева и интереса, 
Општине Књажевац као оснивача јавног предузећа и 
Јавног предузећа које обавља делатност од општег 
интереса, а имајући у виду Предлог ЈКП „Стандард“ 
Књажевац и напред наведене Програме, утврђено је 
да се у складу са позитивним законским прописима и 

подзаконским актима, може донети Одлука о 
прибављању пословног објекта, под којим се сматра и 
изградња објекта. 
            Планом детаљне регулације „Ушће“ и зелене 
пијаце у Књажевцу („Службени лист општине 
Књажевац“ број 6/2013), предвиђена је могућност 
изградње пословног објекта на кп. бр. 3462/1 КО 
Књажевац која је у јавној својини Општине Књажевац. 
            Након изградње објекта који ће бити у јавној 
својини општине Књажевац и прибављања употребне 
дозволе, објекат ће на основу позитивних законских 
прописа и подзаконских аката бити дат на коришћење 
ЈКП „Стандард“ Књажевац за обављање делатности. 
 Одредбама члана 27. и 28. Закона о јавној 
својини прописана је надлежност за одлучивање о 
прибављању ствари у својини јединице локалне 
самоуправе под условима прописаним законом и 
припрему аката о прибављању, а одредбом члана 29. 
Закона да се под прибављањем непокретности 
сматра и изградња објекта. 
 У члану 4. Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац је наведено да се под прибављањем 
ствари у јавну својину Општине подразумева и 
прибављање ствари изградњом, а чланом 10. Одлуке 
да се непокретности могу прибавити у јавну својину 
Општине непосредном погодбом. 
           На основу свега напред наведеног, стекли су 
се услови за доношење Одлуке као у диспозитиву.                    
           Надлежно одељење је сачинило нацрт Одлуке 
о прибављању пословног објекта у јавну својину 
општине Књажевац и доставило Општинском већу 
ради утврђивања предлога Одлуке.                 
           Општинско веће општине Књажевац, је на 
својој седници разматрало нацрт Одлуке, утврдило 
Предлог и предлаже Скупштини општини Књажевац 
доношење Одлуке као у Предлогу. 
 
Број: 361- 15/2019-01                                                                
27.03.2019. године                                                                             
К њ а ж е в а ц       

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
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На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-други 
закони, 101/2016 И 47/2018) и члана 120. Статута 
општине Књажевац („Службени лист општине 
Књажевац“ број 4/2009 и 10/2015) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 27.03.2019. године, 
по прибављеном мишљењу Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу број 110-00-00463/2018-
24 od 28.02.2019. године („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 3/2019), донела је  

 
 

С Т А Т У Т 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 
 

Члан 1. 

 
 Овим Статутом о измени и допуни Статута 
општине Књажевац, врши се измена и допуна  



СТРАНА 11 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 04  28. МАРТ 2019 
 

 
 

Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015). 
 

Члан 2. 

 Члан 1. мења се и гласи: 
 „Овим Статутом, у складу са законом, уређују 
се нарочито: права и дужности општине Књажевац (у 
даљем тексту: Општина) и начин њиховог 
остваривања, број одборника Скупштине општине 
Књажевац (у даљем тексту: Скупштина општине), 
организација и рад органа и служби,одређивање 
органа овлашћеног за покретање поступка пред 
Уставним односно Управним судом, начин 
управљања грађана пословима из надлежности 
Општине, услови за остваривање облика непосредне 
самоуправе, спровођење обавезног поступка јавне 
расправе приликом припреме Статута, буџета( у делу 
планирања инвестиција), стратешких планова 
развоја, утврђивање стопе изворних прихода, 
просторних и урбанистичких планова, као и других 
општих аката  на основу предлога квалификованог 
броја грађана или захтева једне трећине одборника, 
службжена употреба језика и писма у складу са 
законом, оснивање, начин избора органа и рад месне 
заједнице и других облика месне самоуправе, услови 
и облици остваривања сарадње и удруживања 
Општине, заштита локалне самоуправе и друга 
питања од значаја за Општину.  
 Сви појмови у овом Статуту употребљени у 
граматичком мушком роду подразумевају мушки и 
женски природни род”.  
 

Члан 3. 

 У члану 2. дадаје се нови став 1. који  гласи: 
 „Општина је право грађана да непосредно и 
преко слободно изабраних представника управљају 
јавним пословима, од непосредног, заједничког и 
општег интереса за локално становиништво, као и 
право и обавеза органа општине да у складу са 
законом планирају, уређују и управљају јавним 
пословима који су у њиховој надлежности и од 
интереса за локално становништво“. 
 Досадашњи ставови 1,2 и 3 постају ставови 
2,3 и 4. 
 

Члан 4. 

 Члан 6. мења се и гласи: 
 „Територију Општине, утврђену законом, 
чине насељена места, односно подручја катастарских 
општина које улазе у њен састав, и то:   
 
насељено место                        катастарска општина  
 
Aлдинa Рeкa    Aлдинa Рeкa   
Aлдинaц    Aлдинaц  
Бaлaнoвaц    Бaлaнoвaц  
Бaлинaц    Бaлинaц  
Бaлтa Бeрилoвaц   Бaлтa Бeрилoвaц  
Бaњски Oрeшaц    Бaњски Oрeшaц  
Бeли Пoтoк    Бeли Пoтoк  
Бeрчинoвaц    Бeрчинoвaц  
Бoжинoвaц    Бoжинoвaц  
Булинoвaц    Булинoвaц  
Бучje     Бучje  
Бaлeвaц    Бaлeвaц  
Вaсиљ     Вaсиљ  
Видoвaц    Видoвaц  
Винa     Винa  
Виткoвaц    Виткoвaц  

Влaшкo Пoљe    Влaшкo Пoљe 
Вртoвaц    Вртoвaц  
Гaбрoвницa    Гaбрoвницa  
Глoгoвaц    Глoгoвaц  
Гoрњa Кaмeницa   Гoрњa Кaмeницa  
Гoрњa Сoкoлoвицa   Гoрњa Сoкoлoвицa  
Гoрњe Зуничe    Гoрњe Зуничe  
Грaдиштe    Грaдиштe  
Грeзнa     Грeзнa  
Дeбeлицa    Дeбeлицa  
Дejaнoвaц    Дejaнoвaц  
Дoњa Кaмeницa    Дoњa Кaмeницa  
Дoњa Сoкoлoвицa   Дoњa Сoкoлoвицa  
Дoњe Зуничe    Дoњe Зуничe  
Дрвник     Дрвник  
Дрeнoвaц    Дрeнoвaц  
Дрeчинoвaц    Дрeчинoвaц  
Жлнe     Жлнe  
Жукoвaц    Жукoвaц  
Зoрунoвaц    Зoрунoвaц  
Зубeтинaц    Зубeтинaц  
Инoвo     Инoвo  
Jaкoвaц     Jaкoвaц  
Jaлoвик Извoр    Jaлoвик Извoр  
Jaњa     Jaњa  
Jeлaшницa    Jeлaшницa  
Кaличинa    Кaличинa  
Кaлнa     Кaлнa  
Кaндaлицa    Кaндaлицa  
Књaжeвaц    Књaжeвaц  
Кoжeљ     Кoжeљ  
Крeнтa     Крeнтa  
Лeпeнa     Лeпeнa  
Лoквa     Лoквa  
Maњинaц    Maњинaц  
Mиљкoвaц    Mиљкoвaц  
Mинићeвo    Mинићeвo  
Mучибaбa    Mучибaбa  
Нoвo Кoритo    Нoвo Кoритo  
Oшљaнe    Oшљaнe  
Пaпрaтнa    Пaпрaтнa  
Oрeшaц    Oрeшaц  
Пeтрушa    Пeтрушa  
Пoдвис     Пoдвис  
Пoнoр     Пoнoр  
Пoтркaњe    Пoтркaњe  
  Причeвaц    Причeвaц  
  Рaвнa     Рaвнa  
  Рaвнo Бучje    Рaвнo Бучje  
  Рaдичeвaц    Рaдичeвaц  
  Ргoштe    Ргoштe  
  Рeпушницa    Рeпушницa  
  Сврљишкa Toплa   Сврљишкa Toплa  
  Скрoбницa    Скрoбницa  
  Слaтинa    Слaтинa  
  Стaњинaц    Стaњинaц  
  Стaрo Кoритo    Стaрo Кoритo  
  Стoгaзoвaц    Стoгaзoвaц  
  Taтрaсницa    Taтрaсницa  
  Tргoвиштe    Tргoвиштe  
  Tрнoвaц    Tрнoвaц  
  Ћуштицa    Ћуштицa  
  Црвeњe    Црвeњe  
  Црни Врх    Црни Врх  
  Шaрбaнoвaц    Шaрбaнoвaц  
  Шeсти Гaбaр    Шeсти Гaбaр  
  Штипинa    Штипинa  
  Штитaрaц    Штитaрaц  
  Штрбaц    Штрбaц  
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  Шумaн Toплa    Шумaн Toплa  
    
  

Члан 5. 

 У Члану 8. став 2. мења се и гласи: 
 „Седиште Општине је у насељеном месту 
Књажевац, улица Милоша Обилића бр. 1“ 
 У  истом члану  иза става 2. додаје се нови 
став 3. који гласи: 
 „Општина има своју званичну интернет 
презентацију на адреси www.knjazevac.rs”. 
 

Члан 6. 

 У члану 10. додаје се став 1. који гласи: 
 „Општина има грб и заставу“.  
 Досадашњи ставови 1,2,3 и 4. постају 
ставови 2,3,4,5. 
 

Члан 7. 

 Члан 11. мења се и гласи: 
 „Општина има Празник. 
 Празник Општине је Седамнаести мај – Дан 
ослобођења од Турака и прикључење књажевачке 
(гургусовачке) нахије кнежевини Србије. 
 Празник општине се утврђује посебном 
одлуком коју доноси Скупштина општине уз претходну 
сагласност министарства надлежног за послове 
локалне самоуправе.  
 Општина има Славу. 
 Слава општине је Дан светог великомученика 
Георгија – Ђурђевдан (6 мај). 
 Одређивање датума и начина обележавања 
Славе Општине уређује се посебним актом 
Скупштине општине“. 
 

Члан 8. 

 Члан 12 мења се и гласи: 
 „Општина установљава награде и друга јавна 
признања организацијама и грађанима за значајна 
остварења у привреди, науци, уметности, спорту и 
другим друштвеним областима.  
 Општина додељује звање „почасни грађанин“ 
особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за 
Општину.  
 Скупштина општине одлучује о додељивању 
звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност 
министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе.  
 Награде и друга јавна признања и звање 
„почасни грађанин“ додељују се поводом празника 
Општине.  
 Врсте награда и других јавних признања, 
поступак, услови и критеријуми за  
додељивање јавних признања и звања „почасни 
грађанин“ уређују се посебном одлуком“.  
 

Члан 9. 

 Члан 14.мења се и гласи: 
 „Рад органа Општине је јаван.  
 Јавност рада по правилу обезбеђује се:  
 1. путем издавања билтена, информатора, 
преко средстава јавног информисања, 
презентовањем одлука и других аката јавности и 
постављањем интернет презентације;  

 2. организовањем јавних расправа у складу 
са законом, овим Статутом и одлукама органа 
Општине,  

 3. организовањем јавних слушања у складу 
са овим Статутом и Пословником Скупштине општине 
и  

 4. у другим случајевима утврђеним овим 
Статутом и другим актима органа Општине”.  
 

Члан 10. 

 Члан 15. мења се и гласи: 
 „Општина има своју имовину.  
 Имовином Општине самостално управљају и 
располажу органи Општине, у складу са законом, 
овим Статутом и другим актима Општине.  
 У јавној својини Општине сагласно закону су:  
 - добра у општој употреби на територији 
Општине (општински путеви, некатегорисани путеви, 
улице које нису део аутопута или државног пута I и II 
реда, тргови и јавни паркови и др.);  
 - комунална мрежа на територији Општине;  
 - непокретне и покретне ствари и друга 
имовинска права које користе органи и организације 
Општине;  
 - ствари у јавној својини на којима право 
коришћења имају месне заједнице на територији 
Општине, установе, јавне агенције и друге 
организације чији је оснивач Општина;  
 - друге непокретне и покретне ствари и 
имовинска права, у складу са законом којим се 
уређује јавна својина”.  
 

Члан 11. 

 Члан 17. мења се и гласи: 
 „Општина преко својих органа у складу са 
Уставом и законом: 
 1) доноси свој Статут, буџет и завршни рачун, 
просторни и урбанистички план и програм развоја 
Општине, као и стратешке планове и програме 
локалног економског развоја;  
 2) уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности, локални превоз, коришћење 
грађевинског земљишта и пословног простора;  
 3) стара се о изградњи, реконструкцији, 
одржавању и коришћењу  локалних  путева и улица и 
других јавних објеката од општинског значаја;  
 4) стара се о задовољавању потреба грађана 
у области просвете (предшколско васпитање и 
образовање и основно и средње образовање и 
васпитање), научноистраживачке и иновационе 
делатности, културе, здравствене и социјалне 
заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;  
 5) обезбеђује остваривање посебних потреба 
особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих 
група;  
 6) стара се о развоју и унапређењу туризма, 
занатства, угоститељства и трговине;  
 7) доноси и реализује програме за 
подстицање локалног економског развоја, предузима 
активности за одржавање постојећих и привлачење 
нових инвестиција и унапређује опште услове 
пословања;  
 8) стара се о заштити животне средине, 
заштити од елементарних и других непогода, заштити 
културних добара од значаја за Општину;  
 9) стара се о заштити, унапређењу и 
коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи 
политику руралног развоја;  
 10) стара се о остваривању, заштити и 
унапређењу људских и мањинских права, родној 



СТРАНА 13 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 04  28. МАРТ 2019 
 

 
 

равноправности, као и о јавном информисању у 
Општини;  
 11) образује и уређује организацију и рад 
органа, организација и служби за потребе Општине, 
организује службу правне помоћи грађанима и 
уређује организацију и рад мировних већа;  
 12) утврђује симболе Општине и њихову 
употребу;  
 13) управља општинском имовином и 
утврђује стопе изворних прихода, као и висину 
локалних такси;  
 14) прописује прекршаје за повреде 
општинских прописа;  
 15) обавља и друге послове од локалног 
значаја одређене законом, као и послове од 
непосредног интереса за грађане, у складу са 
Уставом, законом и овим статутом.  
 Послови из надлежности општина утврђени 
Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим 
пописом послова јединица локалне самоуправе који 
обезбеђује министарство надлежно за локалну 
самоуправу у складу са законом”.  
 

Члан 12. 

 У члану 18. у ставу 1 речи „посебном 
одлуком“ се бришу. 
 У  истом члану  после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 
 „Скупштина општине посебном одлуком 
оснива предузећа, установе и друге организације које 
врше јавну службу и остварује права оснивача, ако 
законом или овим статутом за вршење појединих 
права оснивача није утврђена надлежност другог 
органа Општине”.  
 Постојећи став 2. постаје став 3. 
 

Члан 13. 

 У члану 20. став 1. мења се и гласи: 
 „Општина може уговором, на начелима 
конкуренције, јавности, економичности, ефикасности 
и заштите животне средине, поверити правном или 
физичком лицу обављање појединих послова из своје 
надлежности“.  
  

Члан 14. 

 У члану 26.  иза речи „Статута општине“ 
додаје се реч „Књажевац“. 
 
 

Члан 15. 

 Члан 29. мења се и гласи: 
 „Право је и дужност одборника да учествује у 
раду Скупштине општине и њених радних тела, 
предлаже Скупштини општине расправу о одређеним 
питањима, предлаже радном телу Скупштине 
општине да организује јавно слушање о предлозима 
прописа и одлука о којима одлучује Скупштина 
општине, подноси предлоге одлука и других аката из 
надлежности Скупштине општине и даје амандмане 
на предлоге прописа, поставља питања везана за рад 
органа Општине и учествује у другим активностима 
Скупштине општине.  
 Право је одборника да буде редовно 
обавештаван о питањима од утицаја на вршење 
одборничке дужности, да на лични захтев добије од 
органа и служби Општине податке који су му потребни 
за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога 
за Скупштину општине.  

 За благовремено достављање обавештења, 
тражених података, списа и упутстава одговоран је 
секретар Скупштине општине Књажевац, а начелник 
Општинске управе  Књажевац када се обавештење, 
тражени податак, спис и упутство односе на делокруг 
и рад Општинске управе.  
 Одборник има право на заштиту мандата, 
укључујући и судску заштиту, која се остварује 
сходном применом закона којим се уређује заштита 
изборног права у изборном поступку.  
 Права и дужности одборника ближе се 
одређују пословником Скупштине општине 
Књажевац”. 
 

 
Члан 16. 

 После члана 29. додаје се поднаслов  
„Накнаде и друга примања одборника“ и нови члан 
29а који гласи:  
 „Право одборника на изгубљену зараду, 
путне трошкове за долазак и одлазак на седницу 
Скупштине општине и њених радних тела, дневнице и 
на накнаду других трошкова везаних за вршење 
одборничке функције уређује се посебном одлуком 
Скупштине општине“. 
  

Члан 17. 

 Члан 30. мења се и гласи: 
 „Скупштина општине, у складу са законом:  

- доноси Статут општине и Пословник 
Скупштине општине;  

- доноси буџет, усваја  Кадровски план 
истовремено са Одлуком о буџету и доноси 
Завршни рачун буџета Општине;  

- утврђује стопе изворних прихода Општине, 
као и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такса и накнада;  

- подноси иницијативу за покретање поступка 
оснивања, укидања или промену територијe 
Општине; 

- доноси Програм развоја Општине и 
појединих делатности, планске документе 
јавних политика, средњорочне планове и 
друге планске документе, у складу са 
законом;  

- доноси просторни и урбанистички план 
Општине;  

- доноси прописе и друге опште акте из 
надлежности општине;  

- бира и разрешава локалног омбудсмана;  

- расписује општински референдум и 
референдум на делу територије Општине, 
изјашњава се о предлозима садржаним у 
грађанској иницијативи и утврђује предлог 
одлуке о самодоприносу;  

- оснива, односно образује и уређује 
организацију и рад организација и служби за 
потребе Општине;  

- оснива јавна предузећа и друштва капитала 
за обављање делатности од општег интереса 
у складу са законом и овим статутом, даје 
сагласност на законом одређене опште и 
друге правне акте и радње јавног предузећа, 
односно друштва капитала, ради заштите 
општег интереса;  

- оснива установе, организације и службе у 
области предшколског образовања и 
васпитања, основног образовања, културе, 
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социјалне заштите, примарне здравствене 
заштите, физичке културе, спорта, дечје 
заштите и туризма, прати и обезбеђује 
њихово функционисање, доноси одлуку о 
висини цене у области предшколског 
образовања и васпитања;  

- именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, 
даје сагласност на статут јавног предузећа и 
врши друга права оснивача у складу са 
законом и оснивачким актом;  

- именује и разрешава управни одбор, 
надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте у складу са 
законом;  

- бира и разрешава председника Скупштине и 
заменика председника Скупштине;  

- поставља и разрешава секретара;  

- бира и разрешава председника Општине и на 
предлог Председника Општине, бира 
заменика председника Општине и чланове 
Општинског већа;  

- уређује услове и начин обављања 
комуналних делатности, права и обавезе 
корисника комуналних услуга, обим и 
квалитет комуналних услуга и начин вршења 
надзора над обављањем комуналних 
делатности, оснива јавна предузећа за 
обављање комуналне делатности, односно 
поверава обављање тих делатности друштву 
капитала или предузетнику, прописује опште 
услове одржавања комуналног реда и мере 
за њихово спровођење  и обавља и друге 
послове из ове области;  

- доноси годишње и средњорочне програме 
уређивања грађевинског земљишта; одлучује 
о располагању грађевинским земљиштем у 
складу са законом и прописом Општине;  

- доноси локалну стамбену стратегију у складу 
са Националном стамбеном стратегијом, 
акциони план за њено спровођење и 
програме стамбене подршке, може основати 
јавну стамбену агенцију у складу са законом, 
као и правно лице за обављање послова од 
јавног интереса у области становања;  

- уређује коришћење пословног простора  који 
је у јавној својини Општине, уређује висину 
закупнине пословног простора и врши друге 
послове у вези са коришћењем пословног 
простора у складу са законом и другим 
актима општине; 

- уређује критеријуме и поступак давања 
станова у закуп и њихове куповине;  

- прописује висину закупнине за коришћење 
стамбених зграда, станова и гаража у јавној 
својини Општине;  

- ближе уређује, располагање, коришћење, 

одржавање и управљање стварима у јавној 
својини Општине;  

- одлучује о прибављању и отуђењу 
непокретности у јавној својини Општине, 
заснивању хипотеке на непокретностима у 
јавној својини Општине, као и  о преносу 
права својине на другог носиоца права јавне 
својине у складу са законом и прописима 
општине;  

- одлучује о улагању права и ствари у јавној 
својини општине у капитал јавног предузећа 
и друштва капитала чији је оснивач у складу 
са законом и прописима општине: 

- одлучује о преносу права коришћења на 
непокретностима и давању на коришћење 
непокретности у јавној својини Општине у 
складу са законом и прописима општине; 

- уређује ближе услове за обављање такси 
превоза путника;  

- доноси програме коришћења и заштите 
природних вредности и програме заштите 
животне средине, односно локалне акционе и 
санационе планове, у складу са стратешким 
документима и интересима и 
специфичностима Општине 

-  утврђује посебну накнаду за заштиту и 
унапређење животне средине;  

- доноси годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, 
утврђује противерозионе мере и њихово 
спровођење, одређује територију катастарске 
општине или дела катастарске општине која 
се уређује комасацијом,  

- доноси програм развоја туризма у складу са 
Стратегијом; утврђује висину боравишне 
таксе на територији Општине;  

- доноси локални акциони план за борбу 
против корупције на нивоу Општине и 
образује стално радно тело за праћење 
спровођења локалног акционог плана;  

- доноси оперативни план за воде II реда; 

- доноси акциони план за спровођење 
Националне стратегије за младе на 
територији Општине, може основати 
канцеларију за младе;  

- доноси програм и план енергетске 
ефикасности;  

- одлучује о улагању ствари у јавној својини 
Општине и права у капитал јавног предузећа 
и друштва капитала чији је оснивач, у складу 
са законом;  

- одлучује о давању концесије када су јавна 
тела и предмет концесије у надлежности 
Општине, даје сагласност на концесиони акт;  

- даје сагласност и усваја предлог пројекта 
јавно-приватног партнерства, даје сагласност 
на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-
приватног партнерства и даје овлашћење 
председнику Општине да потпише јавни 
уговор у име Општине;  

- образује Штаб за ванредне ситуације, доноси 
одлуку о оранизацији и функционисању 
цивилне заштите, доноси процену ризика, 
локални план смањења ризика од 
катастрофа, план заштите и спасавања и 
екстерни план заштите од великог удеса 
уколико се на њеној територији нађе SEVESO 
комплекс вишег реда; образује јединице 
цивилне заштите, студију покривености 
система за јавно узбуњивање;  

- образује робне резерве и утврђује њихов 
обим и структуру; 

- утврђује општинске таксе и друге локалне 
приходе који Општини припадају по закону;  

- утврђује висину доприноса за уређивање 
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грађевинског земљишта;  

- утврђује накнаду за комуналне услуге и даје 
сагласност на одлуку о промени цена 
комуналних услуга, у складу са законом;  

- утврђује критеријуме и поступак за 
регресирање трошкова боравка у 
предшколској установи за децу из 
материјално угрожених породица, деца без 
родитељског старања,деца са сметњама у 
развоју и деца са инвалидитетом у складу са 
законом;  

- доноси акт о јавном задуживању Општине, у 
складу са законом којим се уређује јавни дуг;  

- прописује радно време угоститељских, 
трговинских и занатских објеката;  

- даје мишљење о републичком, покрајинском 
и регионалном просторном плану;  

- оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности; 

- именује Изборну комисију за спровођење 
избора за одборнике Скупштине општине у 
складу са законом;  

- доноси акт о организацији раду Општинске 
управе; 

- обрзује правобранилаштво општине, 
поставља и разрешава првобраниоца 
општине и заменика провобраниоца 
општине;   

- даје мишљење о законима којима се уређују 
питања од интереса за локалну самоуправу;  

- разматра извештај о раду и даје сагласност 
на програм рада корисника буџета;  

- одлучује о сарадњи и удруживању са 
градовима и општинама, удружењима, 
хуманитарним и другим организацијама;  

- информише јавност о свом раду;  

- покреће поступак за оцену уставности и 
законитости закона или другог општег акта 
Републике Србије којим се повређује право 
на локалну самоуправу;  

-  образује службу правне помоћи грађанима; 
-  уређује организацију и рад мировних већа;  
- утврђује празник и Славу Општине;  
-  даје сагласност на употребу имена, грба и 

другог обележја Општине;  
-  уређује поступак, услове и критеријуме за 

додељивање јавних признања и почасних 
звања    које додељује Општина и одлучује о 
додели јавног  признања “ почасни грађанин“ 
у скалду са законом;  

-  одлучује о називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова 
насељених места;  

- разматра и усваја тромесечне извештаје о 
раду јавних предузећа, ради даљег 
извештавања у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа 

-  разматра и усваја годишње извештаје о раду 
јавних предузећа, установа и других јавих 
служби чији је оснивач или већински власник 
општина;  

-  усваја Етички кодекс понашања 
функционера (у даљем тексту: Етички 
кодекс);  

-  доноси мере и усваја препоруке за 
унапређење људских  и мањинских права;  

- обавља послове који нису додељени ни 

једном од органа законом, овим Статутом и 
другим општима актом Скупштине 
(недодељена надлежност)  

-  обавља и друге послове утврђене законом и 
овим Статутом”. 

 
Члан 18. 

 Члан 31. мења се и гласи: 
 „Скупштина општине одлучује ако седници 
присуствује већина од укупног броја одборника.  
 Скупштина општине одлучује већином 
гласова присутних одборника, уколико законом или 
овим Статутом није друкчије одређено.  
 Скупштина општине одлучује  већином 
гласова од укупног броја одборника:  
1) доноси Статут;  
2) доноси буџет и Завршни рачун буџета Општине;  
3) одлучује о избору или разрешењу чланова 
Општинског већа, о избору, разрешењу, односно  
    опозиву Председника Општине, и земеника 
Председника Општине, о избору или разрешењу   
    председника и заменика председника Скупштине;  
4) доноси план развоја Општине и стратегије којима 
се утврђују правци деловања Општине у  
    одређеној области;  
5) доноси просторни план;  
6) доноси урбанистичке планове;  
7) одлучује о јавном задуживању Општине;  
8) одлучује о сарадњи и удруживању са другим 
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са  
    јединицама локалне самоуправе у другим 
државама;  
9) одлучује о образовању, подручју за које се 
образује, промени подручја и укидању месних 
заједница  
    и других облика месне самоуправе;  
10) одлучује о називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места;  
11) одлудчује о давању мишљења о територијалној 
промени; 
12) одучује о расписивању референдума и увођењу 
самодоприноса; 
13) утврђује празник Општине; 
14) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ 
Општине;  
15) усваја Етички кодекс и  
16) одлучује и у другим случајевима утврђеним 
законом и овим Статутом“.  
 

Члан 19. 

 У члану 32. после става 2. додају се нови 
ставови 3.,4. и 5. који гласе: 
 “У ситуацијама које оправдавају хитност у 
сазивању седнице, председник Скупштине општине 
може заказати седницу у року који није краћи од 24 
часа од пријема захтева.  
 Захтев за сазивање седнице из става 3. овог 
члана мора да садржи разлоге који оправдавају 
хитност сазивања, као и образложење последица које 
би наступиле њеним несазивањем.  
 Минималан рок за сазивање седнице 
Скупштине општине из става 3. овог члана, не односи 
се на сазивање седнице Скупштине општине у 
условима проглашене ванредне ситуације“.  
 Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 6. 
и 7.  
 

Члан 20. 

 Члан 33. мења се и гласи: 
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 „Седнице Скупштине општине су јавне.  
 За јавност рада Скупштине општине 
одговоран је председник Скупштине општине.  
 Сазиви за седнице Скупштине општине 
достављају се средствима информисања ради 
упознавања јавности.  
 Седницама Скупштине општине могу 
присуствовати представници средстава јавног 
информисања, овлашћени представници предлагача, 
као и друга заинтересована лица, у складу са 
Пословником Скупштине општине.  
 Скупштина општине може одлучити да 
седница Скупштине не буде јавна из разлога 
безбедности и других разлога утврђених законом “ 
 

Члан 21. 

 Члан 34. мења се и гласи: 
 „Скупштина општине оснива стална и 
повремена радна тела за разматрање питања из 
њене надлежности.  
 Радна тела дају мишљење на предлоге 
прописа и одлука које доноси Скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене овим Статутом и 
Пословником Скупштине општине.  
 Пословником Скупштине општине утврђује се 
број  радних тела, избор, права и дужности 
председника и чланова  радних тела, надлежност, као 
и друга питања од значаја за рад сталних радних 
тела.  
 Радно тело може организовати јавно 
слушање о предлозима одлука и других прописа о 
којима одлучује Скупштина општине.  
 Организовање и спровођење јавног 
слушања, као и обавештавање председника 
Скупштине општине и јавности о изнетим 
мишљењима и ставовима на јавном слушању, ближе 
се уређују Пословником Скупштине општине”.  
 

Члан 22. 

 Иза члана 38 додаје се нови поднаслов 
„Општинска изборна комисија“ и нови члан 38 а који 
гласи:  

„Члан 38а 
 Избор, права и дужности председника и 
чланова Општинске изборне комисије за спровођење 
избора за одборнике Скупштине општине утврђују се 
Пословником о раду Скупштине општине“ 
 

Члан 23. 

 У члану 42. иза става 2. додаје се нови став 
3. који гласи: 
 „Ако заменику председника Скупштине мирују 
права из радног односа услед избора на ту функцију, 
заменик председника Скупштине може бити на 
сталном раду у Општини“.  
 Постојећи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 24. 

 У члану 43. став 3. мења се и гласи: 
 „.За секретара Скупштине општине може 
бити постављено лице које има стечено високо 
образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 

са положеним стручним испитом за рад у органима 
управе и радним искуством од најмање три године”.  
 

Члан 25. 

  У члану 44. иза става 1. додаје се нови став 
2. који гласи: 
 “Пословник доноси Скупштина општине 
већином од укупног броја одборника”.  
 

Члан 26. 

 Члан 48.мења се и гласи: 
 „Председник Општине:  
 1) представља и заступа Општину;  

 2) предлаже начин решавања питања о 
којима одлучује Скупштина општине;  
 3) наредбодавац је за извршење буџета;  

 4) оснива општинску службу за инспекцију 
коришћења буџетских средстава и службу за интерну 
ревизију Општине;  

 6) даје сагласност на опште акте којима се 
уређују број и структура запослених у установама које 
се финансирају из буџета Општине и на број и 
структуру запослених и других лица која се ангажују 
на остваривању програма или дела програма 
корисника буџета Општине;   
 7) усмерава и усклађује рад Општинске 
управе;   
 8) представља Општинско веће, сазива и 
води његове седнице;  

 9) доноси појединачне акте за које је 
овлашћен законом, овим статутом или одлуком 
Скупштине општине;  

 10) у име Општине закључује колективне 
уговоре за органе и за предузећа, установе и друге 
јавне службе чији је оснивач Општина;  

 11) одлучује о организовању и спровођењу 
јавних радова;  

 12) закључује уговор о донацији од физичког 
или правног лица;  
 13) командант је Општинског штаба за 
ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о 
проглашењу и о укидању ванредне ситуације на 
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;  

 14) доноси одлуку о проглашењу дана 
жалости у Општини;  

 15) информише јавност о свом раду;  

 16) подноси жалбу Уставном суду Републике 
Србије ако се појединачним актом или радњом 
државног органа или органа Општине онемогућава 
вршење надлежности Општине;  

 17) образује стручна саветодавна радна тела 
за поједине послове из своје надлежности;  

 18) поставља и разрешава помоћнике 
председника општине;  

 19) доноси акта из надлежности Скупштине 
општине у случају ратног стања или елементарних 
непогода, с тим што је дужан да их поднесе на 
потврду Скупштини чим она буде у могућности да се 
саСтане;  

 20) покреће поступак пред Управним судом, 
ако законом и овим Статутом није другачије одређено 
и 

 21) врши и друге послове утврђене овим 
статутом и другим актима Општине.  
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 Председник Општине је одговоран за 
благовремено достављање података, списа и 
исправа, када то захтева надлежни орган Републике 
који врши надзор над радом и актима извршних 
органа Општине”.  
 

Члан 27. 

 У члану 49. иза става 5. додају се два нова 
става 6. и 7 која гласе: 
 “Када одлучује о избору председника 
Општине, Скупштина општине истовремено и 
обједињено одлучује о избору заменика председника 
Општине и чланова Општинског већа.  
 Чланови Општинског већа могу бити на 
сталном раду у Општини”. 
 

Члан 28. 

 Члан 51. мења се и гласи: 
 „Општинско веће:  

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте 
које доноси Скупштина;  

2) непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и других аката 
Скупштине општине;  

3) доноси одлуку о привременом финансирању 
у случају да Скупштина општине не донесе 
буџет пре почетка фискалне године;  

4) врши надзор над радом Општинске управе, 
поништава или укида акте Општинске управе 
који нису у сагласности са законом, статутом 
и другим општим актом или одлуком које 
доноси Скупштина општине;  

5) решава у управном поступку у другом 
степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација у 
управним стварима из надлежности 
Општине;  

6) прати реализацију програма пословања и 
врши координацију рада јавних предузећа 
чији је оснивач Општина;  

7) подноси тромесечни извештај о раду јавних 
предузећа Скупштини општине, ради даљег 
извештавања у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа;  

8) одлучује решењем о употреби средстава 
текуће и сталне буџетске резерве;  

9) стара се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и дужности 
Републике;  

10) поставља и разрешава начелника Општинске 
управе;  

11) доноси План одбране Општине који је 
саставни део Плана одбране Републике 
Србије, усклађује припреме за одбрану 
правних лица у делатностима из 
надлежности Општине са Планом одбране 
Републике Србије, доноси одлуку о 
организовању и функционисању цивилне 
заштите и јединица опште намене;   

12)  доноси Процену угрожености и План 
заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама и План заштите од удеса;   

13) одлучује о отуђењу и давању на коришћење 
покретних ствари у складу са законом; даје 
претходну односно начелну сагласност 
месним заједницама, установама, јавним 
агенцијама и другим организацијама, који су 
носиоци права коришћења на 
непокретностима у јавној својини Општине, 

за давањеу закуп и одређивање намене 
истих; 

14) поништава одобрење за обављање такси 
превоза 

15) доноси програм контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака, 

16) одређује субјекте од посебног значаја за 
заштиту и спасавање, 

17) образује жалбену комисију;  
18) образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности;  
19) информише јавност о свом раду;  
20) доноси пословник о раду на предлог 

председника Општине; 
21) врши надзор над законитошћу рада и аката 

месне заједнице 
22) покреће поступак за оцену уставности и 

законитости општег акта месне заједнице 
пред Уставним судом, ако сматра да тај акт 
није у сагласности са Уставом и законом. 

23)  врши и друге послове, у складу са законом, 
овим статутоми другим важећим прописима. 

 
 Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско 
веће доноси већином гласова од укупног броја 
чланова Општинског већа”.  
 

Члан 29. 

 После члана 54. додаје се нови члан 54а који 
гласи:  

„ Члан 54а 
 Општинско веће  оснива стална и повремена 
радна тела за разматрање питања из његове 
надлежности.  
 Пословником о раду Општинског већа  
утврђује се број  радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова  радних тела, 
надлежност, као и друга питања од значаја за рад 
сталних радних тела”.  
 

Члан 30. 

 Поднаслов изнад члана 56. мења се и гласи: 
„Разрешење и оставка Председника Општине“ 
 У члану 56, став 2. мења се и гласи:  
 „О предлогу за разрешење Председника 
Општине мора се расправљати и одлучивати у року 
од 15 дана од дана достављања предлога 
председнику Скупштине општине, уз примену 
минималног рока за сазивање седнице из члана 32. 
ст. 3. овог статута“. 

 У итом члану. иза става 3. додају се два нова 
става 4. и 5. која гласе: 
 „ Председник општине може поднети оставку.  
 О поднетој оставци Председника Општине, 
председник Скупштине општине обавештава 
одборнике на почетку прве наредне седнице 
Скупштине”.  
 

Члан 31. 

 Поднаслов изнад члана 57. мења се и гласи: 
„ Дејство разрешења и оставке Председника 
Општине“ 
 Члан 57 мења се и гласи: 
 „Разрешењем, односно оставком 
Председника Општине престаје мандат заменика 
председника Општине, Општинског већа, као и радни 
однос запосленима у Кабинету председника 
Општине. 
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 Председник Општине који је разрешен или је 
поднео оставку остаје на дужности и врши текуће 
послове до избора новог Председника Општине“ 
 

Члан 32. 

 Поднаслов изнад члана 58. мења се и гласи: 
„Разрешење и оставка заменика председника  
Општине, односно члана Општинског већа“ 
 Члан 58 мења се и гласи: 
 „Заменик председника Општине, односно 
члан Општинског већа, може бити разрешен пре 
истека времена на које је биран, на предлог 
Председника Општине или најмање једне трећине 
одборника, на исти начин на који је изабран.  

Председник Општине је дужан да 
истовремено са предлогом за разрешење заменика 
председника Општине или члана Општинског већа, 
Скупштини општине поднесе предлог за избор новог 
заменика председника Општине или члана 
Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о 
разрешењу и о избору.  

У случају да Скупштина општине разреши 
заменика председника Општине или члана 
Општинског већа на предлог једне трећине 
одборника, Председник Општине је дужан да на првој 
наредној седници Скупштине општине поднесе 
предлог за избор новог заменика председника 
Општине, односно члана Општинског већа.  

О поднетој оставци заменика председника 
Општине или члана Општинског већа, председник 
Скупштине општине обавештава одборнике на 
почетку прве наредне седнице Скупштине општине.  

У случају из става 4. овог члана, председник Општине 
је дужан да на наредној седници Скупштине општине 
поднесе предлог за избор новог заменика 
председника Општине, односно члана Општинског 
већа.  
  Заменик председника Општине или члан 
Општинског већа који је разрешен или је поднео 
оставку остаје на дужности и врши текуће послове до 
избора новог заменика председника Општине или 
члана Општинског већа“. 

 
Члан 33. 

  Члан 61. мења се и гласи: 
„Општинска управа:  
1) припрема нацрте прописа и друге акте које доноси 
Скупштина општине, председник Општине и  

    Општинско веће;  

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, 
председника Општине и Општинског већа;  
3) решава у управном поступку у првом степену о 
правима и дужностима грађана, предузећа,    

    установа и других организација у управним 
стварима из надлежности Општине;  

4) обавља послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине   

    општине;  

5) извршава законе и друге прописе чије је 
извршавање поверено Општини;  

6) води законом прописане евиденције и стара се о 
њиховом одржавању;  

7) обавља стручне и административно-техничке 
послове за потребе рада Скупштине општине,  

    председника Општине и Општинског већа;  

8) пружа помоћ месној заједници у обављању 
административно-техничких и финансијско- 

    материјалних послова;  

9) доставља извештај о свом раду на извршењу 
послова из надлежности Општине и поверених  
    послова, председнику Општине, Општинском већу 
и Скупштини општине, по потреби, а најмање  
    једном годишње”.  
  

Члан 34. 

 Члан 62. мења се и гласи: 
 „Општинска управа поступа према правилима 
струке, непристрасно и политички неутрално и дужна 
је да сваком омогући једнаку правну заштиту у 
остваривању права, обавеза и правних интереса.  
 Општинска управа дужна је да грађанима 
омогући брзо и делотворно остваривање њихових 
права и правних интереса.  
 Општинска управа дужна је да грађанима 
даје потребне податке и обавештења и пружа правну 
помоћ.  
 Општинска управа дужна је да сарађује са 
грађанима и да поштује личност и достојанство 
грађана.  
 Када органи Општине решавају о правима, 
обавезама или правним интересима физичког или 
правног лица, односно друге странке, Општинска 
управа по службеној дужности врши увид, прибавља 
и обрађује податке из евиденција, односно регистара 
које у складу са посебним прописима воде државни 
органи, органи територијалне аутономије, јединица 
локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у 
складу са законом.  
 Увид, прибављање и обрада података из 
евиденција, односно регистара који се воде у 
електронском облику у поступку из става 5. овог 
члана, врши се путем информационог система који 
обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.  
 У поступку из става 5. овог члана Општинска 
управа може вршити увид, прибављати и обрађивати 
само оне податке који су законом или посебним 
прописом утврђени као неопходни за решавање о 
одређеном праву, обавези или правном интересу 
странке”.  
 

Члан 35. 

 У члану 64. став 2 мења се и гласи: 
 „За начелника Општинске управе може бити 
постављено лице које има стечено високо 
образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци и положен државни стручни испит 
за рад у органима државне управе”.  
  

Члан 36. 

 У члану 66. у ставу 1. речи „Скупштини 
општине и“ се бришу.  
 

Члан 37. 

 Члан 67. мења се и гласи 
 „Председник Општине може да има највише 
два помоћника који обављају послове из појединих 
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области (економски развој, урбанизам, примарна 
здравствена заштита, заштита животне средине, 
туризам, пољопривреда, комуналне делатности, 
развој месних заједница и др.). 
 Помоћнике председника општине  поставља 
и разрешава  Председник Општине.  
 Помоћници председника Општине покрећу 
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја за 
развој Општине у областима за које су постављени и 
врше и друге послове по налогу председника 
Општине.  
 Помоћници председника Општине 
постављају се у Кабинету председника Општине, 
најдуже на период док траје дужност Председника 
Општине.  
 

Члан 38. 

 Учлану 68. став 2. мења се и гласи: 
 „Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Општинске управе, служби и 
организација обједињује начелник Општинске управе 
и доставља Општинском већу на усвајање”.  
 

Члан 39. 

 У члану 69. у ставу 1. у тачки 2)  реч 
„мандатну“ замењује се речју „новчану“. 
 

Члан 40. 

 Иза члана 76. додаје је нови члан 76а који 
гласи: 

„Члан 76а 

 За извршење буџета Општине, председник 
Општине одговара Скупштини општине.  
 Општинска управа обавезна је да редовно 
прати извршење буџета и по потреби, а најмање два 
пута годишње информише председника Општине, а 
обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода.  
 Председник Општине, у року од 15 дана од 
дана достављања извештаја из става 2. овог члана, 
усваја и доставља извештај Скупштини општине”.  
 

Члан 41. 

 Члан 77. мења се и гласи: 
 „За задовољавање потреба грађана у 
Општини или њеном делу средства се могу 
прикупљати самодоприносом.  
 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 
грађани референдумом, у складу са законом којим је 
уређено непосредно изјашњавање грађана и овим 
Статутом”.  
 

Члан  42. 

 Члан 79. мења се и гласи: 
           „Предлог одлуке о увођењу самодоприноса 
утврђује Скупштина општине.  
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 
овог члана може поднети најмање једна трећина 
одборника Скупштине општине, збор грађана  и 
грађани путем грађанске иницијативе.  
 Уз иницијативу се подноси и програм којим се 
утврђују извори, намена и начин обезбеђивања 
укупних финансијских средстава за реализацију 
пројекта који је предмет одлуке. 
  По примљеној уредној иницијативи, 
Скупштина општине одлучује о покретању поступка за 
увођење самодоприноса већином гласова од укупног 
броја одборника.  

 Ако Скупштина општине прихвати 
иницијативу за увођење самодоприноса, доноси 
закључак којим истовремено одређује рок за 
припрему нацрта одлуке о увођењу самодоприноса и 
рок и начин организовања јавне расправе.  
 Предлог одлуке о увођењу самодоприноса 
Скупштина општине утврђује већином гласова од 
укупног броја одборника”.  
 

Члан  43. 

 У члану 82. у ставу 1. иза речи „роби“ додаје 
се реч“ раду“. 

 
Члан 44. 

 Члан 84. мења се и гласи:  
 „ Новчана средства која се прикупљају на 
основу  одлуке о самодоприносу приход су буџета 
општине и строго су наменског карактера.“ 
  

Члан 45. 

 У члану 87. у ставу 3 речи „најмање десет 
одсто“ замењујње се речима „ 5%“. 
 У истом члану после става 3. додају се нови 
ставови 4, 5, 6 и 7  који гласе:  
 „Општинска управа дужна је да на званичној 
интернет презентацији Општине обавести јавност да 
је отпочео рад на припреми прописа које доноси 
Скупштина општине. 
 Ради спровођења јавне расправе, предлог 
грађана је потребно да својим потписима подржи 
најмање 100 грађана са бирачким правом. 
 Прикупљање потписа ради спровођења јавне 
расправе се спроводи у складу са прописима који 
уређују грађанску иницијативу. 
 Надлежно стално радно тело скупштине  
одлучује по примљеном предлогу грађана о 
спровођењу поступка јавне расправе“ 
 Досадашњи став 4. постаје став 8. 
 

Члан 46. 

 У члану 89. став 4 мења се и гласи: 
 „Сазивач је обавезан да обавести Општинску 
управу о одржавању збора“.  
 

Члан 47. 

 У члану 92. у  ставовима  2 . и 3. реч „захтев“ 
замењује се речју „предлог“. 
 У истом члану став 4 мења се и гласи: 
 „Одлука путем референдума донета је ако се 

за њу изјаснила већина грађана са бирачким правом 
на територији Општине која је гласала, под условом 
да је гласало више од половине укупног броја грађана 
са бирачким правом на територији Општине“.  
 

Члан  48. 

 У члану 94. став 1. реч „Предлог“ мења се и 
гласи: „Иницијативу.“ 
 

Члан 49. 

 Иза члана 97. додаје се нови поднаслов 
„Петиција грађана“ и нови члан 97а који гласи:   

„Члан 97а 
 Петиција је писано обраћање појединца или 
групе грађана са пребивалиштем на територији 
Општине, којим се од одређеног органа Општине 
тражи да покрене поступак или предузме меру или 
радњу из своје надлежности.  
 Петиција обавезно садржи:  
 1) Назив органа коме се упућује,  
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 2) Правни основ за подношење петиције са 
захтевом да се на петицију одговори,  

 3) Јасно формулисан захтев, односно 
предлог подносиоца, са образложењем,  

 4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца 
петиције и  

 5) Потпис подносиоца петиције  
 Орган Општине коме је упућена петиција је 
дужан да у року од 30 дана од дана достављања, 
обавести подносиоца петиције о свом ставу поводом 
захтева, односно предлога садржаних у петицији.  
 Општинска управа је дужна да грађанима 
пружи стручну помоћ у формулисању петиције, као и 
да им пружи потребне податке и обавештења од 
значаја за формулисање образложеног захтева, 
односно предлога садржаних у петицији”. 
 

Члан 50. 

 
 Иза члана 97а додаје се нови поднаслов који 
гласи: “Притужбе грађана “ и нови члан 97бкоји гласи: 

„Члан  97б 
  Органи Општине дужни су да свима омогуће 
подношење притужби на свој рад и на неправилан 
рад запослених у Општинској управи и њихов однос 
према грађанима.  
 Органи Општине дужни су да испитају наводе 
истакнуте у притужби, који указују на пропусте и 
неправилности у њиховом раду и да у складу са 
законом покрену одговарајући поступак за 
санкционисање и отклањање пропуста и 
неправилности.  
 Органи Општине дужни су да дају 
подносиоцу притужбе, одговоре и информације о 
томе да ли је и како по притужби поступљено у року 
од 30 дана, ако подносилац притужбе то захтева”.  
 

Члан 51. 

 
 Иза члан 97б додаје се нови поднаслов: 
„Јавна анкета” и нови члан 97в који гласи:   

“ Члан 97в 
 Органи Општине могу консултовати грађане 
о питањима из своје надлежности.  
 Консултације из става 1. овог члана врше се 
путем јавне анкете”.  
  

Члан 52. 

 У члану 99. став 2. мења се и гласи: 
 „Начин и поступак организовања, 
спровођења јавне расправе и дужина трајања јавне 
расправе  ближе се уређује посебном одлуком 
Скупштине општине“  
 Досадашњи ставови 3, 4 и 5 се бришу. 
 

Члан 53. 

 Члан 100. мења се и гласи: 
 „Ради задовољавања потреба и интереса од 
непосредног значаја за грађане са одређеног 
подручја, у Општини се оснивају месне заједнице и 
други облици месне самоуправе.  
 Месна заједница се оснива за једно или више 
села.  
 Месна заједница, односно други облик месне 
самоуправе (у даљем тексту: месна заједница) 
оснива се за: насељено место, два или више 
насељених места, део насељеног места, градску 

четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или 
више улица, који представља просторну, 
функционалну и урбанистичку целину и где постоји 
међусобна интересна повезаност грађана и могућност 
њиховог организовања”.  

 
Члан 54. 

 У члану 101. после става 1. додају  се три 
нова става 2. 3 и 4  који гласе : 
 „Месна заједница има свој печат и рачун.   
 Месна заједница има своју имовину коју могу 
чинити: покретне ствари, новчана средства, као и 
права и обавезе.  
 Месна заједница има право коришћења на 
непокретностима које су у јавној својини Општине”. 
  

Члан 55. 

 У поднаслову испред члана 102. реч 
„Оснивање“ се замењује речју „Образовање“  
 Члан 102. мења се и гласи: 
  Предлог за образовање, односно укидање 
месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача 
са пребивалиштем на подручју на које се предлог 
односи, најмање једна трећина одборника и 
Општинско веће.  
 Скупштина општине, уз претходно 
прибављено мишљење грађана, одлучује о 
образовању, подручју за које се образује, промени 
подручја и укидању месних заједница.  
 Нова месна заједница се образује спајањем 
две или више постојећих месних заједница или 
издвајањем дела подручја из једне или више 
постојећих месних заједница у нову месну заједницу.  
 Месна заједница се може укинути и њено 
подручје припојити једној или више постојећих месних 
заједница.  
 Променом подручја месне заједнице сматра 
се и измена граница подручја уколико се извршеном 
изменом део подручја једне месне заједнице припаја 
подручју друге месне заједнице.  
 Одлука из става 2. члана доноси се већином 
гласова од укупног броја одборника”.  
 

Члан 56. 

 После члана 103. додаје се нови члан 103а 
који гласи: 

„Члан 103а 
 Одлуком о месним заједницама у складу са 
статутом Општине утврђују се послови које врши 
месна заједница, органи и организација рада органа, 
начин одлучивања као и  поступак избора  савета 
месне заједнице и других органа месне заједнице, 
састав Изборне комисије за спровођење избора у 
месним заједницама, условима и начину именовања, 
мандату, председнику и секретару Изборне комисије, 
условима за избор председника Изборне комисије, 
задатке и овлашћења Изборне комисије у ширем 
смислу што обухвата старање о законитости 
спровођења избора за чланове савета месне 
заједнице, одређивање бирачких места; одређивање 
бирачких одбора и именовање њихових чланова, 
давање упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора за чланове савета 
месне заједнице;прописивање образаца и 
организација техничке припреме за спровођење 
избора; утврђивање да ли су изборне листе сачињене 
и поднете у складу са упутством за спровођење 
избора за чланове савета месне заједнице; 
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проглашавање листе кандидата; утврђивање облика 
и изгледа гласачких листића, број гласачких листића 
за бирачка места и записничка примопредаја 
бирачким одборима; одлучивање о приговорима 
поднетим у поступку избора за чланове савета месне 
заједнице; утврђивање и објављивање резултата 
избора за чланове савета месне заједнице и 
подношење извештаја Скупштини општине о 
спроведеним изборима за чланове савета месне 
заједнице као и одредбе о Другостепеној изборној 
комисији,   као и друга питања од значаја за рад и 
фунционисање месних заједница на територији 
Општине. 
 Одлуком о месним заједницама уређује се и 
образовање, односно укидање или променa подручја 
месне заједнице, правни статус месне заједнице, 
имовина месне заједнице, права и дужности месне 
заједнице, број чланова савета, надлежност савета 
месне заједнице, распуштање савета месне 
заједнице, престанак мандата чланова савета месне 
заједнице, финансирање месне заједнице, учешће 
грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња 
месне заједнице са другим месним заједницама и др.”  
  

Члан 57. 

 Члан 104. мења се и гласи: 
 „Савет месне заједнице је основни 
представнички орган грађана на подручју месне 
заједнице.  
 Избори за савет месне заједнице спроводе 
се по правилима непосредног и тајног гласања на 
основу општег и једнаког изборног права, у складу са 
актом о оснивању.  
 Мандат чланова савета месне заједнице 
траје 4 године.  
 Изборе за савет месне заједнице расписује 
председник Скупштине општине.  
 Председника савета месне заједнице бира 
Савет из реда својих чланова, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја чланова савета 
месне заједнице.  
 Савет месне заједнице:  
 1) доноси Статут месне заједнице;  
 2) доноси финансијски план месне заједнице 
и програме развоја месне заједнице;  
 3) бира и разрешава председника Савета 
месне заједнице;  
 4) предлаже мере за развој и унапређење 
комуналних и других делатности на подручју месне 
заједнице;  
 5) доноси пословник о раду Савета месне 
заједнице и друге акте из надлежности месне 
заједнице;  
 6) покреће иницијативу за доношење нових 
или измену постојећих прописа Општине;  
 7) врши друге послове из надлежности месне 
заједнице утврђене Статутом Општине, актом о 
оснивању Месне заједнице или другим општинским 
прописима.  
 Савет месне заједнице је дужан да имовином 
месне заједнице, као и непокретностима у јавној 
својини Општине на којима има право коришћења, 
управља, користи и располаже у складу са законом, 
одлукама Скупштине општине, и Статутом месне 
заједнице.  
 Ангажовање председника и чланова савета, 
као и чланова других органа месне заједнице не 
подразумева стварање додатних финансијских 
обавеза месној заједници”.  

 
Члан 58. 

 После члана 104. додаје се новичлан 104а 
који гласи: 

„Члан 104а 
 Савет месне заједнице може се распустити 
ако:  
 1) Савет не заседа дуже од три месеца;  
 2) не изабере председника Савета у року од 
месец дана од дана одржавања избора за чланове 
савета месне заједнице или од дана његовог 
разрешења, односно подношења оставке;  
 3) не донесе финансијски план у року 
одређеном одлуком Скупштине општине.  
 Одлуку о распуштању Савета месне 
заједнице доноси Скупштина општине на предлог 
Општинског већа које врши надзор над законитошћу 
рада и аката месне заједнице.  
 Председник Скупштине општине расписује 
изборе за Савет месне заједнице, у року од 15 дана 
од ступања на снагу одлуке о распуштању савета 
месне заједнице, с тим да од датума расписивања 
избора до датума одржавања избора не може 
протећи више од 45 дана.  
 До конституисања Савета месне заједнице, 
текуће и неодложне послове месне заједнице 
обављаће повереник Општине кога именује 
Скупштина општине истовремено са доношењем 
одлуке о распуштању Савета месне заједнице“. 
 

Члан 59. 

 У члану 105.тачка на крају става  2. се 
замењује зарезом и додају речи „у складу са Одлуком 
о буџету“. 
 

Члан 60. 

 У члану 107. после става 2. додаје се нови 
став 3 који гласи:  
 „Општинска управа пружа помоћ месној 
заједници  у обављању административно-техничких и 
финансијско-материјалних послова“.  
 

Члан 61. 

 После члана 107. додаје се нов поднаслова  
и члана 107а који гласе::  

„Поступак за оцену уставности и законитости 
општег акта Месне заједнице“. 

 
 „Члан 107а 

 Општинско веће покренуће поступак за оцену 
уставности и законитости општег акта месне 
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт 
није у сагласности са Уставом или законом.  
 Председник општине дужан је да обустави од 
извршења општи акт месне заједнице за који сматра 
да није сагласан Уставу или закону, решењем које 
ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  
 Решење о обустави од извршења престаје да 
важи ако Општинско веће у року од пет дана од 
објављивања решења не покрене поступак за оцену 
уставности и законитости општег акта”.  
 

Члан 62. 

 После члана 107а. додаје се нов поднаслова  
и члана 107б који гласе: 

„Указивање Савету месне заједнице на 
предузимање одговарајућих мера” 
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“Члан 107б 
 Када Општинско веће сматра да општи акт 
месне заједнице није у сагласности са Статутом 
Општине, актом о оснивању Месне заједнице или 
другим општинским прописом, указаће на то Савету 
месне заједнице ради предузимања одговарајућих 
мера.  
 Ако Савет месне заједнице не поступи по 
предлозима органа из става 1. овог члана, 
председник општине поништиће општи акт месне 
заједнице решењем које ступа на снагу 
објављивањем у “Службеном листу општине 
Књажевац''.  
 Општинско веће, предлаже председнику 
општине обустављање финансирања активности 
месне заједнице у којима се финансијска средства не 
користе у складу са финансијским планом месне 
заједнице, Одлуком о буџету или законом”. 
 

Члан 63. 

 У члану 108. иза става 1. додају се два нова 
става која гласе: 
 „Сарадња из става 1. овог члана 

подразумева и уступање обављања појединих 
послова из изворне надлежности Општине другој 
јединици локалне самоуправе или предузећу, 
установи и другој организацији чији је она оснивач.  
 Ако Општина закључи Споразум о сарадњи 
са другим општинама или са градом ради заједничког 
обављања послова из области комуналних 
делатности, ти послови заједнички се обављају у 
складу са законом који уређује комуналне 
делатности”. 
 

Члан 64. 

 После члана 108. додају се 5 нових чланова 
108а, 108б, 108в, 108г,108д, који гласе: 

 
„Члан 108а 

 Споразумом о сарадњи Општине са другим 
јединицама локалне самоуправе уређују се: назив и 
седиште заједничког органа, службе, предузећа, 
установе или друге организације, врста, обим и начин 
обављања послова, начин финансирања, управљање 
и надзор над радом, приступање споразуму других 
јединица локалне самоуправе, поступак иступања 
односно одустајања од споразума јединице локалне 
самоуправе, права и обавезе запослених, као и друга 
питања од значаја за оснивање, рад и престанак 
рада, у складу са законом.  
 Скупштина општине одлучује о закључивању 
споразума из става 1. овог члана већином гласова од 
укупног броја одборника и дужна је да га достави 
министарству надлежном за локалну самоуправу у 
року од 30 дана од дана закључења Споразума”.  
 

„Члан 108б 
 Општина може, заједно са једном или више 
општина, односно са градом, предложити 
министарству надлежном за локалну самоуправу 
заједничко извршавање одређених поверених 
послова, у складу са законом којим се уређује 
државна управа и уредбом Владе Републике Србије 
којом се уређују ближи услови и начин заједничког 
извршавања поверених послова.  
 
 Општина може прихватити предлог 
надлежног органа државне управе да са једном или 

више општина, односно са градом, заједнички 
обезбеди извршавање одређених поверених послова, 
у складу са законом којим се уређује државна управа 
и уредбом Владе Републике Србије којом се уређују 
ближи услови и начин заједничког извршавања 
поверених послова.  
 Скупштина општине одлучује о предлогу из 
става 2. овог члана у року од 30 дана од дана 
достављања предлога.  
 Уколико прихвати предлог из става 2. овог 
члана, Скупштина општине закључује са једном, 
односно више општина, односно са градом, споразум 
о сарадњи којим се уређује заједничко извршавање 
поверених послова и доставља га министарству 
надлежном за локалну самоуправу.  
 Споразум о сарадњи из става 4. овог члана 
објављује се после прибављања сагласности Владе 
Републике Србије”.  
 

“Члан 108в 
 Споразумом о сарадњи Општине са другим 
општинама, односно са градом, може се предвидети 
оснивање заједничког органа, службе, предузећа или 
друге организаације.  
 У случају из става 1. овог члана, надлежни 
орган Општине заједно са надлежним органом другог, 
односно других оснивача, одлучује о постављењу, 
односно именовању руководиоца заједничког органа, 
службе, предузећа или друге организације, 
разрешењу и њиховој одговорности и престанку 
дужности, у складу са законом.  
 Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 
заједнички орган одлучује о правима и обавезама 
грађана са пребивалиштем на територији Општине у 
управном поступку, о правима и обавезама тих 
грађана у другостепеном поступку одлучује 
Општинско веће, у складу са законом.  
 Средства за рад заједничког органа 
обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму 
послова које за Општину обавља заједнички орган”.  
 

“Члан  108г 
 Споразумом о сарадњи Општина може 
уступити одређене послове из своје надлежности 
другој општини, односно граду.  
 Средства за рад органа општине, односно 
града који обавља уступљене послове, обезбеђују се 
у буџету Општине, сразмерно обиму уступљених 
послова.  
 Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 
уступљени послови обухватају одлучивање о правима 
и обавезама грађана са пребивалиштем на 
територији Општине у управном поступку, о правима 
и обавезама тих грађана у другостепеном поступку 
одлучује Општинско веће, у складу са законом.  
 Уступљени послови обављају се у име и за 
рачун Општине, а за њихово обављање одговорна је 
Општина”.  
 

„Члан 108д 
 Споразум о сарадњи престаје да важи на 
захтев Општине или друге јединице локалне 
самоуправе учеснице Споразума.  
 Скупштина општине упућује писани захтев 
другој учесници Споразума најкасније шест месеци 
пре дана са којим Споразум о сарадњи престаје да 
важи и истовремено о томе обавештава 
Министарство надлежно за локалну самоуправу.  
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 Споразум о сарадњи који је закључило више 
јединица локалне самоуправе, на захтев Општине 
престаје да важи само у делу који се односи на 
Општину”. 
   

Члан 65. 

 Члан 110. мења се и гласи: 
 „Општина може бити оснивач или приступати 
асоцијацијама градова и општина, ради унапређења 
развоја локалне самоуправе, њене заштите и 
остваривања заједничких интереса.  
 Општина оснива или приступа асоцијацијама 
градова и општина које заступају интересе свог 
чланства пред државним органима, а посебно у 
поступку доношења закона и других аката од значаја 
за остваривање послова јединица локалне 
самоуправе.  
 Општина у оквиру својих надлежности, преко 
својих органа, прати процес европских интеграција 
Републике Србије и развија за то потребне 
административне капацитете, у складу са законом и 
утврђеном политиком Републике Србије“.  
 

Члан 66. 

 Поднаслов изнад члана 115. мења се и 
гласи: Локални омбудсман“ 
  У истом члану  речи „заштитиник грађана“ 
замењује се речима „локални омбудсман“ у 
одговарајућем падежу. 
 У чалну 115. став 2 се мења и гласи: „ 
Локални омбудсман је овлашћен да независно и 
самостално контролише права грађана, утврђује 
повреде учињене атима, радњама или нечињењм 
органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди 
прописа и општих акта општине“. 
 

Члан 67. 

 У члану 116. додаје се нови став 2 који гласи: 
 „Одлуке доноси само Скупштина општине, 
осим када је законом и другим прописима  
предвиђено да одлуку доноси други орган Општине”. 
 
 

Члан 68. 

 Иза члан 117. доаје се нови поднаслов: 
„Предлагање прописа и других општих аката 
Скупштине општине“ и нови члан 117а који гласи: 

„Члан 117а 
 Право предлагања прописа и других општих 
аката из надлежности Скупштине општине имају: 
сваки одборник Скупштине општине, радно тело 
Скупштине општине, Општинско веће и грађани путем 
грађанске иницијативе”.   
 

Члан 69. 

 Члан 120. мења се и гласи: 
 „Предлог за доношење или промену Статута 
општине може поднети најмање 5% грађана са 
бирачким правом на територији Општине, трећина 
одборника, председник Општине и надлежно радно 
тело Скупштине општине.  
 Предлог се подноси у писаном облику са 
образложењем.  
 О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 
одлучује већином гласова од укупног броја 
одборника.  
 Ако Скупштина општине одлучи да се 
приступи доношењу или промени Статута општине, 
истим актом одређује Комисију за израду Нацрта 

статута, односно Одлуке о промени Статута општине, 
одређује њене задатке и рок за израду нацрта.  
 Нацрт статута, односно одлуке о промени 
статута утврђује Општинско веће већином гласова од 
укупног броја чланова Општинског већа.  
 О Нацрту статута, односно Одлуке о промени 
Статута спроводи се јавна расправа на начин и у року 
који одреди Општинско веће.  
 Општинско веће, након спроведене јавне 
расправе, утврђује предлог статута, односно одлуке о 
промени статута, већином гласова од укупног броја 
чланова Општинског већа. Приликом утврђивања 
предлога Статута, односно Одлуке о промени 
Статута, Општинско веће водиће рачуна о 
предлозима и сугестијама датим у јавној расправи.  

Скупштина општине усваја Статут, односно 
Одлуку о промени Статута већином гласова од 
укупног броја одборника”.  
 

Члан 70. 

 „Општи акти Општине ускладиће се са 
одредбама законом и одредбама  овог Статута у року 
од девет  месеци од дана ступања на снагу Закона о 
изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.  
 Прописи Општине остају на снази до њиховог 
усклађивања са овим Статутом.   
 Одлуке на основу овог статута Скупштина 
општине донеће у року од девет месеци од дана 
ступања на снагу Закона о изменама и допунама 
Закона о локалној самоуправи.“  
  

Члан 71. 

 Одредба члана 1.  став 1. која се односи на 
спровођење обавезног поступка јавне расправе за 
планирање инвестиција у Одлуци о буџету, 
примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету 
за 2019. годину. 
 Члан 36. у делу који се односи на 
постављење помоћника Председника Општине, 
примењиваће се након спроведених избора за 
одборнике Скупштине општине одржаних после 
ступања на снагу овог Статута.  
 

Члан 72. 

 Одредбе чланова 34-38 Статута престају да 
важе након спровођење избора за одборнике 
Скупштине општине, који ће се одржати после 
ступања на снагу овог Статута.           
 

Члан 73. 

 Овлашћује се Комисија за нормативну 
делатност, представке и жалбе да сачини и објави 
пречишћени текст Статута општине Књажевац. 
 

Члан 74. 

 Овај Статут ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
 
Број: 020 - 31/2018-01                                                               
Дана: 27.03.2019. године                                                                    
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
10 

На основу члана 219. став 4. Закона о 
здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 107/05, 
72/09 –др закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –др 
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закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 105/17 –др закон), тач. 64 
става 2. Упутства о вођењу матичних књига и 
обрасцима матичних књига („Сл. гласник РС“, број 
93/18) и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац, број 4/2009 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
дана 27.03.2019. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању  мртвозорника  општине Књажевац 

 
I 

 
ОДРЕЂУЈУ СЕ мртвозорници општине 

Књажевац: 

- др Жељко Милојић, из Књажевца, 

- др Предраг Перцов, из Књажевца и 

- др Милинка Радовановић, из Витковца, 

општина  Књажевац.  

 
II 

 
Мртвозорници општине Књажевац одређују 

се у складу са Законом о здравственој заштити и 
Упутством о вођењу  матичних књига и обрасцима 
матичних књига, а бирају се у складу са прописима 
којима се уређује поступак јавних набавки. 

 
III 

 
Задатак мртвозорника је  да : 

- изврши непосредни преглед лица умрлог ван 

здравствене установе, у року од 12 сати од 

примљеног позива, 

- утврди време и узрок смрти и издаје потврде 

о смрти, 

- евидентира све случајеве утврђивања 

времена и узрока смрти лица умрлих ван 

здравствене установе, кроз протокол умрлих, 

- месечно подноси извештај о раду надлежним 

органима Општинске управе. 

 
IV 

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац“. 
 
Број: 512 - 1/2019-01                                                                
Датум: 27.03.2019. године                                                                 
К њ а ж е в а ц     

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
11 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2009 
и 10/2015), а у вези члана 13. Закона о Црвеном крсту 
Србије („Сл. гласник РС“, број 107/2005), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 27.03.2019. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Црвеног 

крста Књажевац за 2019. годину, број 44 од 

14.02.2019. године, који је усвојио Управни одбор 
Одлуком број 49, на седници одржаној 18.02.2019. 
године.  
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.  
 

III 
 

Решење доставити: Црвеном крсту 
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности Општинске управе Књажевац, Одељењу 
за буџет, финансије и утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода и а/а.  
 
Број: 022 - 7/2019-01                                                                    
27.03.2019. године                                       
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
12 

На основу члана 17. Одлуке о промени 
оснивачког акта  Туристичке организације општине 
Књажевац ради усклађивања са законским прописима 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 27/2016) и члана 
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 27.03.2019. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

Туристичке организације општине Књажевац 

 
I 

 
ЈЕЛЕНА КИНЂЕР, дипломирани географ - 

туризмолог, из Књажевца, улица 9-те бригаде број 
21/18, именује се за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације општине Књажевац, на 
мандатни период најдуже до једне године.  
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 

III 

 
 Решење доставити: именованој, Туристичкој 
организацији општине Књажевац и архиви општине 
Књажевац.  
 
Број: 023 – 17/2019 - 01                                                                
27.03.2019. године                                                                                
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
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На основу члана 47. Закона o буџетском 
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018),  члана 32. Закона о 
локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", број  
129/2007, 83/2014 – др. закон,  101/2016 – др. закон,  и  
47/2018) ,   члана 30. Статута  општине  Књажевац 
("Сл. лист  општине Књажевац”, број 4/09 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац  на седници одржаној  
27.03.2019. године, донела је 

   
 

 
- О Д Л У К У   

- О  ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ 
-   ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ  ЗА  2019. 

ГОДИНУ 

 
 

-  I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан  1. 
 

Овом  Одлуком мења се Одлука о буџету 
општине Књажевац за 2019. годину („Сл. Лист 
општине Књажевац“, бр. 28/2018). 

 
Члан 2. 

  

 Члан  1. Одлуке  мења се и гласи: 
 

„Члан 1. 

 
Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Књажевац за 2019. годину састоје се 
од: 

 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
     РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

у динарима 
 

Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске имовине  

1.051.431.348 

Укупни расходи и издаци за набавку  
нефинансијске имовине     

1.221.041.954 

Буџетски суфицит/ дефицит - 169.610.606 

Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим за набавку домаћих хартија од вредности) 

0 

Укупни фискални суфицит/дефицит - 169.610.606 

Б.  РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања 109.840.400 

Примања од продаје финансијске имовине 500.000 

Издаци за набавку финансијске имовине 
(за набавку домаћих хартија од вредности) 

0 

Издаци за отплату главнице дуга 0 

Нето финансирање 110.340.400 

Укупан фискални суфицит / дефицит    
плус нето финансирање 

- 59.270.206 

В.  ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  13.866.000 

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

О  П  И  С 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Порески приходи 71 448.710.000 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 281.710.000 

    1.2. Самодопринос 711180 0 

    1.3. Порез на имовину 713 85.000.000 

    1.4. Порез на добра и услуге 
           (осим накнада које се користе преко буџетског фонда), у чему : 

714 67.000.000 

          - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)  0 

     1.5. Остали порески приходи 716 15.000.000 
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О  П  И  С 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

2.  Непорески приходи 
     (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему : 

74 96.051.920 

          - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)  0 

3. Донације 731 + 732 29.374.810 

4. Трансфери 733 427.894.618 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 49.200.000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Текући расходи 4 924.353.007 

    1.1. Расходи за запослене 41 183.604.429 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 471.091.825 

    1.3. Отплата камата 44 0 

    1.4. Субвенције 45 46.204.000 

    1.5.  Социјална заштита из буџета 47 49.084.450 

    1.6. Остали расходи 48 + 49 90.873.070 

2. Трансфери 463+465 83.495.233 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 288.688.947 

4. Издаци за набавку финансијске имовине  (осим 6211) 62 0 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 500.000 

2. Задуживање 91 0 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 109.840.400 

    2.2  Задуживање код страних кредитора 912 0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

3. Отплата дуга 61 0 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0 

 

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

3 59.270.206 

 
 

Члан  3. 

Члан 2. мења се и гласи: 
 

     

 „Члан 2. 
 

Расходи и издаци из члана 1. Ове Одлуке користе се 
за следеће програме: 
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Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 
Структ-
ура % 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства Програм 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и 
просторно планирање 100,460,736 8.2% 0.00 100,460,736 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 56,660,236 4.6% 0.00 56,660,236 

  1101-П1 
Пројекат: Изградња бране на Сврљишком 
Тимоку 41,300,500 3.4% 0.00 41,300,500 

  1101-П2 
Пројекат: Изградња отворених спортских 
објеката - мултифункционални спортски терен 2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 
105,613,600 8.6% 0.00 105,613,600 

  1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 30,161,200 2.5% 0.00 30,161,200 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 15,000,000 1.2% 0.00 15,000,000 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 23,730,000 1.9% 0.00 23,730,000 

  1102-0004 Зоохигијена 2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

  1102-0007 
Производња и дистрибуција топлотне 
енергије 7,000,000 0.6% 0.00 7,000,000 

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 7,722,400 0.6% 0.00 7,722,400 

  1102-П1 Пројекат: Пијаца Кална 5,000,000 0.4% 0.00 5,000,000 

  1102-П2 

Пројекат: Изградња водовода у Штитарцу и 
реконструкција водовода у Кренти 6,700,000 0.5% 0.00 6,700,000 

  1102-П3 Пројекат: Изградња прихватилишта за псе 7,800,000 0.6% 0.00 7,800,000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
10,944,000 0.9% 0.00 10,944,000 

  1501-0001 
Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента  10,000,000 0.8% 0.00 10,000,000 

  1501-П1 
Пројекат: Економско оснаживање жена у 
југоисточној Србији - Каритас 740,000 0.1% 0.00 740,000 

  1501-П2 Пројекат: Јавни радови 204,000 0.0% 0.00 204,000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 
10,548,333 0.9% 3,212,000 13,760,333 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 
7,506,333 0.6% 3,000,000 10,506,333 

  

1502-П2 

Пројекат: Промоција туристичке понуде на 
домаћем и страном тржишту 969,500 0.1% 0.00 969,500 

  
1502-П3 Пројекат: Звуци трубе са Тимока 920,000 0.1% 0.00 920,000 

  
1502-П4 Пројекат: Молитва под Миџором 577,000 0.0% 0.00 577,000 

  
1502-П5 Пројекат: Организација мањих манифестација 575,500 0.0% 0.00 575,500 

  

1502-П7 

Пројекат: Природни ресурси у функцији 
одрживог туристичког развоја 0 0.0% 212,000 212,000 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални 
развој 27,604,000 2.3% 0.00 27,604,000 

  

0101-0001 
Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 500,000 0.0% 0.00 500,000 

  
0101-0002 

Мере подршке руралном развоју 27,104,000 2.2% 0.00 27,104,000 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 
72,201,460 5.9% 0.00 72,201,460 

  
0401-0001 

Управљање заштитом животне средине  4,500,000 0.4% 0.00 4,500,000 

  
0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 

средине 1,500,000 0.1% 0.00 1,500,000 

  
0401-0004 

Управљање отпадним водама 2,000,000 0.2% 0.00 2,000,000 
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0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 6,499,970 0.5% 0.00 6,499,970 

  
0401-П1 

Пројекат: Канализација у Трговишту 20,000,000 1.6% 0.00 20,000,000 

  
0401-П2 Пројекат: Заједничке мере за зелену 

инфраструктуру 32,240,000 2.6% 0.00 32,240,000 

  

0401-П3 
Пројекат: Израда пројектно-техничке 
документације за израду трансфер станице 5,000,000 0.4% 0.00 5,000,000 

  
0401-П4 

Пројекат: WE NET 461,490 0.0% 0.00 461,490 

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

214,189,270 17.5% 0.00 214,189,270 

  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
136,886,470 11.2% 0.00 136,886,470 

  0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 47,302,800 3.9% 0.00 47,302,800 

  0701-П1 
Пројекат: Мост код Дома културе 30,000,000 2.5% 0.00 30,000,000 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 
126,934,442 10.4% 869,000 127,803,442 

  

2001-0001 Функционисањеи остваривање предшколског 
васпитања и образовања 

118,934,442 9.7% 869,000 119,803,442 

  2001-П1 
Доградња објекта обданишта Црвенкапа 8,000,000 0.7% 0.00 8,000,000 

2002   Програм 9.  Основно образовање и 
васпитање 49,757,300 4.1% 0.00 49,757,300 

  
2002-0001 Функционисање основних школа 

47,600,000 3.9% 0.00 47,600,000 

  
2002-П1 

Санација крова спортске хале Каплар 2,157,300 0.2% 0.00 2,157,300 

2003   Програм 10. Средње образовање и 
васпитање 14,000,000 1.1% 0.00 14,000,000 

  
2003-0001 Функционисање средњих школа 

14,000,000 1.1% 0.00 14,000,000 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечија заштита 
55,214,130 4.5% 0.00 55,214,130 

  0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
14,904,450 1.2% 0.00 14,904,450 

  
0901-0002 

Породични и домски смештај, прихватилишта 
и другеврстесмештаја 200,000 0.0% 0.00 200,000 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативнеуслуге 5,209,680 0.4% 0.00 5,209,680 

  0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 
5,300,000 0.4% 0.00 5,300,000 

  0901-0006 Подршка деци и породици са децом 29,600,000 2.4% 0.00 29,600,000 

1801   Програм 12. Здравствена заштита 
2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

  1801-0002 Мртвозорство 1,000,000 0.1% 0.00 1,000,000 

  
1801-0003 Спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 1,500,000 0.1% 0.00 1,500,000 

1201   Програм 13.  Развој културе и 
информисања 94,193,242 7.7% 4,155,000 98,348,242 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  59,003,242 4.8% 4,120,000 63,123,242 

  1201-0002 
Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 19,015,000 1.6% 35,000 19,050,000 

  

1201-0003 
Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског наслеђа 2,400,000 0.2% 0.00 2,400,000 

  

1201-0004 
Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 13,775,000 1.1% 0.00 13,775,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 
44,000,000 3.6% 0.00 44,000,000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

43,500,000 3.6% 0.00 43,500,000 

  1301-0005 
Спровођење омладинске политике 500,000 0.0% 0.00 500,000 

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 236,344,400 19.4% 5,630,000 241,974,400 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 174,225,390 14.3% 1,830,000 176,055,390 
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  0602-0002 Функционисање месних заједница 28,317,800 2.3% 3,800,000 32,117,800 

  0602-0004 Општинско/градско  правобранилаштво 2,359,270 0.2% 0.00 2,359,270 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 10,000,000 0.8% 0.00 10,000,000 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 2,000,000 0.2% 0.00 2,000,000 

  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 3,000,000 0.2% 0.00 3,000,000 

  
0602-П1 

Пројекат: Обнова Гургусовачке куле у 
Књажевцу 8,505,870 0.7% 0.00 8,505,870 

  
0602-П2 

Пројекат: Израда извођачког пројекта за 
Центар за обуку /"Start up" у селу Ргоште 936,070 0.1% 0.00 936,070 

  
0602-П3 Пројекат: Поправка и одржавање помоћних 

терена комплекса градског стадиона 7,000,000 0.6% 0.00 7,000,000 

2101   Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе 31,961,900 2.6% 0.00 31,961,900 

  2101-0001 Функционисање Скупштине 11,102,800 0.9% 0.00 11,102,800 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 20,859,100 1.7% 0.00 20,859,100 

0501   Програм 17. Енергетска ефикасност и 
обновљени извори енергије 

24,575,141 2.0% 0.00 24,575,141 

  
0501-П1 Пројекат: Унапређење енергетске 

ефикасности на згради општине Књажевац 24,575,141 2.0% 0.00 24,575,141 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1,221,041,954 100.0% 13,866,000 1,234,907,954 

 
 

Члан  4. 

 Члан 3. Мења се и гласи: 
„Члан  3. 

 

Потребна средства за финансирање 
буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу 
од 59.270.206 динара обезбедиће се из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у 
износу од  59.270.206 динара. 

 
 

Члан  5. 

 Члан 4. Мења се и гласи: 
 

„Члан 4. 
 

Планирани капитални издаци буџетских 
корисника за 2019., 2020. и  2021. годину реализују 

се кроз : 
 

 Програм 1 – Становање, урбанизам и 
просторно планирање  у укупном износу од   

40.014.986 динара. Сви радови биће 
завршени  у току 2019.године.  Планирани су 
капитални издаци за следеће радове: 

 
1. Партерно уређење улице 9-те бригаде 
2. Партерно уређење улице Бранка 

Радичевића 
3. Прибављање урбанистичке и техничке 

документације 
 

У оквиру овог програма  реализује се   
Пројекат – Изградња бране на Сврљишком 
Тимоку, 

 чија је реализација  започела у 2018. години, а 
пројекат ће са планираних  41.300.500 динара бити 
завршен у 2019. Години. 
         Такође, у оквиру овог програма биће реализован 
и Пројекат : Изградња отворених спортских 

објеката-мултифункционални спортски терен  -  
2.500.000 динара. 

 
 

 Програма 2 – Комунална делатност - У 

оквиру овог програма  реализују се три  
пројекта и то: 

 
- Пројекат:  Изградња водовода у Штитарцу  

-  4.000.000 динара и реконструкција 
водовода у Кренти – 2.700.000 динарам  и 

 
- Пројекат:  Изградња  пијаце у Кални  -   

5.000.000 динара  
 

- Пројекат: Изградња прихватилишта за псе  
-  7.500.000  динара 
 

Сви пројекти биће завршени  у току 
2019.године. 

 
 Програм 6 - Заштита животне средине   

Капиталне инвестиције у оквиру овог 
програма  реализују се кроз  Пројекат: 
Канализација у Трговишту – 20.000.000 
динара 

 
 Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура – У оквиру 

овог програма планирани су   капитални 
издаци за асфалтирање саобраћајница у  
сеоским месним заједницама  у износу од  
100.000.000 динара, с тим што ће се исти 
реализовати у две године. У току 2019. 
године биће изведени радови за 50.000.000 
динара, а још 50.000.000 динара 
реализоваће се у 2020.години. 
 
Такође, у оквиру овог програма биће 
реализован и Пројекат : Изградња моста  
код Дома културе  -  30.000.000 динара 
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 Програм 8 – Предшколско васпитање -  у 

2019.години  реализује се пројекат  
„Доградња објекта   обданишта 
Црвенкапа“ у износу од 8.000.000 динара. 

 
 Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе  -  у 2019.години, планирани су 

капитални издаци  од 8.000.000 динара  за  
извођење радова на реконструкцији  зграде  
општине (електроинсталације, систем дојаве 
пожара, уређење дела простора - архиве по 
налогу противпожарног инспектора и друго ). 

 
  Програм 17 – Енергетска ефикасност - У 

оквиру овог програма  реализује се пројекат  

„Унапређење енергетске ефикасности 
зграде општине“ – 24.575.141 динара. 

 
 

Члан  6. 

 Члан 5. мења се и гласи: 
 

„Члан  5. 
 

 Средства буџета општине у  износу од  
1.221.041.954  динара  и средства прихода из осталих 

извора  директних и индиректних корисника 
средстава буџета у  износу од  13.866.000  динара, 
односно укупна средства буџета од 1.234.907.954 
динара  приказана су по врстама у следећој табели:

 
 
 

Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2019.   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства из 

буџета  
Структ-
ура % 

 Средства 
из 

осталих 
извора 
финан. 

буџ. 
корисника  

3   
Пренета средства из претходне 
године 

               
59,270,206       

4.9%   
               

59,270,206       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

          
1,002,231,348       

82.1% 
       

11,331,000       
          

1,013,562,348       

710000   ПОРЕЗИ 
             

448,710,000       
36.7% 

                       
-       

             
448,710,000       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

             
281,710,000       

23.1% 
                       

-       
             

281,710,000       

  711110 Порез на зараде 
             

235,000,000       
19.2%   

             
235,000,000       

  711120 
Порез на приходе од самосталних 
делатности  

               
22,500,000       

1.8%   
               

22,500,000       

  711145 

Порез на приходе од давања у 
закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу 
Пореске управе  

                 
1,000,000       

0.1%   
                 

1,000,000       

  711146 
Порез на приход од пољопривреде 
и шумарства, по решењу Пореске 
управе 

                      
10,000       

0.0%   
                      

10,000       

  711147 Порез на земљиште 
                    

200,000       
0.0%   

                    
200,000       

  711190 Порез на друге приходе 
               

23,000,000       
1.9%   

               
23,000,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
               

85,000,000       
7.0% 

                       
-       

               
85,000,000       

  713120 Порез на имовину  
               

75,000,000       
6.1%   

               
75,000,000       

  713310 Порез на наслеђе и поклон  
                 

2,500,000       
0.2%   

                 
2,500,000       

  713420 Порез на пренос апсолутних права  
                 

7,500,000       
0.6%   

                 
7,500,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
               

67,000,000       
5.5% 

                       
-       

               
67,000,000       

  714513 

Комунална такса за држање 
моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних 
возила и машина 

               
11,800,000       

1.0%   
               

11,800,000       

  714540 
Накнада за коришћење добара од 
општег интереса 

                    
200,000       

0.0%   
                    

200,000       

  714552 Боравишна такса                1.6%                  
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20,000,000       20,000,000       

  714560 Општинске и градске накнаде 
               

35,000,000       
2.9%   

               
35,000,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
               

15,000,000       
1.2% 

                       
-       

               
15,000,000       

  716110 Комунална такса на фирму  
               

15,000,000       
1.2%   

               
15,000,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
             

457,269,428       
37.4% 

                       
-       

             
457,269,428       

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

               
29,374,810       

2.4% 
                       

-       
               

29,374,810       

  732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

               
29,374,810       

2.4%   
               

29,374,810       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

             
427,894,618       

35.0% 
                       

-       
             

427,894,618       

  
733151 

Ненаменски трансфери од 
Републике у корист нивоа општина 

             
409,681,068       

33.6%   
             

409,681,068       

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист 
нивоа општина 

               
18,213,550       

1.5%   
               

18,213,550       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
               

96,051,920       
7.9% 

       
11,099,000       

             
110,595,000       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
               

14,500,000       
1.2% 

                       
-       

               
14,500,000       

  741100 Приходи од камата 
                 

2,000,000       
0.2%   

                 
2,000,000       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

                 
2,500,000       

0.2%   
                 

2,500,000       

  741530 
Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама  

                 
2,000,000       

0.2%   
                 

2,000,000       

  741534 
Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 

                 
5,500,000       

0.5%   
                 

5,500,000       

  741538 
Допринос за уређивање 
грађевинског земљишта 

                 
2,500,000       

0.2%   
                 

2,500,000       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 
И УСЛУГА 

               
56,510,000       

4.6% 
         

7,299,000       
               

63,809,000       

  742120 
Приходи од продаје добара и услуга 
или закупа 

                                
-       

0.0% 
         

6,430,000       
                 

6,430,000       

  742150 
Приходи од давања у закуп објеката 
продаје добара 

                 
9,000,000       

0.7%   
                 

9,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
                 

2,500,000       
0.2%   

                 
2,500,000       

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

                      
10,000       

0.0%   
                      

10,000       

  742255 
Такса за озакоњење објеката у 
корист општина 

               
45,000,000       

3.7%   
               

45,000,000       

  742350 Приходи општинских органа  
                                

-       
0.0%   

                                
-       

  742378 
Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

                                
-       

0.0% 
            

869,000       
                    

869,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

                 
3,900,000       

0.3% 
                       

-       
                 

3,900,000       

  743324 

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на 
путевима 

                 
3,500,000       

0.3%   
                 

3,500,000       

  743353 

Приходи од новчаних казни за 
прекрш. налогу изречених у 
управном поступку у корист нивоа 
општине 

                    
200,000       

0.0%   
                    

200,000       

  743900 
Остале новчане казне, пенали и 
приходи од одузете имовинске 
користи 

                    
200,000       

0.0%   
                    

200,000       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

                    
141,920       

0.0%   
                 

3,586,000       
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  744151 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист 
нивоа општина 

                    
141,920       

0.0%   
                    

141,920       

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

               
21,000,000       

1.7% 
         

3,800,000       
               

24,800,000       

  745151 
Остали приходи у корист нивоа 
општина 

               
20,000,000       

1.6% 
         

3,800,000       
               

23,800,000       

  745152 
Закупнина за стан у државној 
својини у корист нивоа општина 

                 
1,000,000       

0.1%   
                 

1,000,000       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

                    
200,000       

0.0% 
            

232,000       
                    

432,000       

  772114 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода буџета 
општине из претходне године 

                    
200,000       

0.0% 
            

232,000       
                    

432,000       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                                

-       
0.0% 

                       
-       

                                
-       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

               
49,200,000       

4.0% 
         

2,535,000       
               

51,735,000       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

               
49,200,000       

4.0% 
                       

-       
               

49,200,000       

  
811000 Примања од продаје непокретности 

               
10,200,000       

0.8%   
               

10,200,000       

  
841100 Примања од продаје земљишта 

               
39,000,000       

3.2%   
               

39,000,000       

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 

ДАЉУ ПРОДАЈУ 

                                
-       

0.0%          
2,535,000       

                 
2,535,000       

  
823100 

Примања од продаје робе за даљу 
продају 

  0.0% 
         

2,535,000       
                 

2,535,000       

900000 

  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

             
110,340,400       

9.0% 
                       

-       
             

110,340,400       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
             

109,840,400       
9.0% 

                       
-       

             
109,840,400       

  911151 
Примања од емитовања домаћих 
хартија од вредности, изузев акција, 
у корист нивоа општина 

             
109,840,400       

9.0%   
             

109,840,400       

920000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 

                    
500,000       

0.0% 
                       

-       
                    

500,000       

  921651 
Примања од  отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист 
нивоа општина 

                    
500,000       

0.0%   
                    

500,000       

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ 

          
1,161,771,748       

95.1% 
       

13,866,000       
          

1,175,637,748       

  

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

          
1,221,041,954       

100.0% 
       

13,866,000       
          

1,234,907,954       

 
 
 

Члан  7. 

 Члан 6. мења се и гласи: 
 

„ Члан  6. 

 
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени 

су у следећим износима , и то: 
 

 
 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Средства из 

буџета 
Структура         

% 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
        

924,353,007       
75.7% 

         
11,576,000       

        
935,929,007       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
        

183,604,429       
15.0% 

              
339,000       

        
183,943,429       
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411 Плате и додаци запослених 
        

149,793,811       
12.3% 

              
200,000       

        
149,993,811       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
          

26,820,618       
2.2% 

                
50,000       

          
26,870,618       

413 Накнаде у натури (превоз) 
                 

10,000       
0.0% 

                
45,000       

                 
55,000       

414 Социјална давања запосленима 
            

2,096,000       
0.2% 

                
20,000       

            
2,116,000       

415 Накнаде за запослене 
            

2,729,000       
0.2% 

                
24,000       

            
2,753,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
            

2,155,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,155,000       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
        

471,091,825       
38.6% 

         
10,797,000       

        
481,888,825       

421 Стални трошкови 
          

99,435,740       
8.1% 

           
2,185,000       

        
101,620,740       

422 Трошкови путовања 
            

3,040,616       
0.2% 

              
515,000       

            
3,555,616       

423 Услуге по уговору 
        

125,615,140       
10.3% 

           
4,404,000       

        
130,019,140       

424 Специјализоване услуге 
          

74,202,000       
6.1% 

           
2,449,000       

          
76,651,000       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
        

136,525,370       
11.2% 

              
640,000       

        
137,165,370       

426 Материјал 
          

32,272,959       
2.6% 

              
604,000       

          
32,876,959       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
          

46,204,000       
3.8% 

                          
-       

          
46,204,000       

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

          
36,204,000       

3.0% 
                          

-       
          

36,204,000       

454 Субвенције приватним предузећима 
          

10,000,000       
0.8% 

                          
-       

          
10,000,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
          

83,495,233       
6.8% 

                          
-       

          
83,495,233       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
          

67,639,680       
5.5% 

                          
-       

          
67,639,680       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
          

15,855,553       
1.3% 

                          
-       

          
15,855,553       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
          

49,084,450       
4.0% 

                          
-       

          
49,084,450       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
          

49,084,450       
4.0% 

                          
-       

          
49,084,450       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
          

78,873,070       
6.5% 

              
440,000       

          
79,313,070       

481 Дотације невладиним организацијама; 
          

63,440,000       
5.2% 

                          
-       

          
63,440,000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
            

9,360,070       
0.8% 

              
340,000       

            
9,700,070       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
               

152,000       
0.0% 

              
100,000       

               
252,000       

484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока; 

            
5,001,000       

0.4% 
                          

-       
            

5,001,000       

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа; 

               
920,000       

0.1% 
                          

-       
               

920,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
          

12,000,000       
1.0% 

                          
-       

          
12,000,000       

49911 Стална резерва 
            

2,000,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,000,000       

49912 Текућа резерва 
          

10,000,000       
0.8% 

                          
-       

          
10,000,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
        

296,688,947       
24.3% 

           
2,290,000       

        
298,978,947       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
        

294,688,947       
24.1% 

           
1,140,000       

        
295,828,947       

511 Зграде и грађевински објекти; 
        

249,784,827       
20.5% 

                          
-       

        
249,784,827       
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512 Машине и опрема; 
          

42,344,120       
3.5% 

           
1,140,000       

          
43,484,120       

515 Нематеријална имовина 
            

2,560,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,560,000       

520 ЗАЛИХЕ 
                           

-       
0.0% 

           
1,150,000       

            
1,150,000       

523 Залихе робе за даљу продају 
                           

-       
0.0% 

           
1,150,000       

            
1,150,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
            

2,000,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,000,000       

541 Земљиште; 
            

2,000,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,000,000       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

     
1,221,041,954       

100.0% 
         

13,866,000       
     

1,234,907,954       

 
 

Члан  8. 

 Члан 7. мења се и гласи: 
 

„Члан 7. 

 
 

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

Функциje Функционална класификација  
Средства из 

буџета 
Структура         

% 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

           
55,214,130       

4.5% 
                         
-       

       
55,214,130       

010 Болест и инвалидност; 
                

390,000       
0.0% 

                         
-       

            
390,000       

040 Породица и деца; 
           

29,100,000       
2.4% 

                         
-       

       
29,100,000       

060 Становање; 
                

600,000       
0.0% 

                         
-       

            
600,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

           
25,124,130       

2.1% 
                         
-       

       
25,124,130       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
         

276,331,321       
22.6% 

           
3,800,000       

     
280,131,321       

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови; 

           
11,102,800       

0.9% 
                         
-       

       
11,102,800       

111 Извршни и законодавни органи 
           

23,218,370       
1.9% 

                         
-       

       
23,218,370       

112 Финансијски и фискални послови 
           

12,000,000       
1.0% 

                         
-       

       
12,000,000       

130 Опште услуге; 
         

201,692,351       
16.5% 

                         
-       

     
201,692,351       

160 
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту; 

           
28,317,800       

2.3% 
           

3,800,000       
       

32,117,800       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 
             

3,000,000       
0.2% 

                         
-       

         
3,000,000       

360 
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту 

             
3,000,000       

0.2% 
                         
-       

         
3,000,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
         

270,285,603       
22.1% 

           
3,212,000       

     
273,497,603       

412 Општи послови по питању рада 
                

944,000       
0.1% 

                         
-       

            
944,000       

421 Пољопривреда 
           

27,604,000       
2.3% 

                         
-       

       
27,604,000       

436 Остала енергија 
             

7,000,000       
0.6% 

                         
-       

         
7,000,000       

451 
Друмски саобраћај 

         
214,189,270       

17.5% 
                         
-       

     
214,189,270       

473 Туризам 
           

10,548,333       
0.9% 

           
3,212,000       

       
13,760,333       
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490 
Економски послови некласификовани на другом 
месту 

           
10,000,000       

0.8% 
                         
-       

       
10,000,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
         

119,731,460       
9.8% 

                         
-       

     
119,731,460       

510 Управљање отпадом; 
           

50,229,970       
4.1% 

                         
-       

       
50,229,970       

520 Управљање отпадним водама; 
           

22,000,000       
1.8% 

                         
-       

       
22,000,000       

530 Смањење загађености; 
           

33,740,000       
2.8% 

                         
-       

       
33,740,000       

540 
Заштита биљног и животињског света и 
крајолика; 

           
10,300,000       

0.8% 
                         
-       

       
10,300,000       

560 
Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 

             
3,461,490       

0.3% 
                         
-       

         
3,461,490       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 
         

151,544,336       
12.4% 

                         
-       

     
151,544,336       

620 Развој заједнице; 
         

105,460,736       
8.6% 

                         
-       

     
105,460,736       

630 Водоснабдевање; 
           

15,922,400       
1.3% 

                         
-       

       
15,922,400       

640 Улична расвета; 
           

30,161,200       
2.5% 

                         
-       

       
30,161,200       

700 ЗДРАВСТВО 
             

2,500,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,500,000       

721 Опште медицинске услуге 
             

1,000,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,000,000       

722 Специјализоване медицинске услуге 
             

1,500,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,500,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 
         

145,193,242       
11.9% 

           
4,155,000       

     
149,348,242       

810 Услуге рекреације и спорта; 
           

50,500,000       
4.1% 

                         
-       

       
50,500,000       

820 Услуге културе; 
           

76,888,242       
6.3% 

           
4,155,000       

       
81,043,242       

830 Услуге емитовања и штампања; 
           

13,775,000       
1.1% 

                         
-       

       
13,775,000       

840 Верске и остале услуге заједнице; 
             

3,000,000       
0.2% 

                         
-       

         
3,000,000       

860 
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 

             
1,030,000       

0.1% 
                         
-       

         
1,030,000       

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

         
197,241,862       

16.2% 
           

2,699,000       
     

199,940,862       

911 Предшколско образовање 
         

126,934,442       
10.4% 

              
869,000       

     
127,803,442       

912 Основно образовање 
           

49,757,300       
4.1% 

                         
-       

       
49,757,300       

920 Средње образовање; 
           

14,000,000       
1.1% 

                         
-       

       
14,000,000       

980 Образовање некласификовано на другом месту 
             

6,550,120       
0.5% 

           
1,830,000       

         
8,380,120       

  
УКУПНО 

      
1,221,041,954       

100.0% 
         

13,866,000       
  

1,234,907,954       
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II ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан  9. 

  Члан 8. мења се и гласи: 
„Члан 8. 

 

Средства буџета у износу од  1.221.041.954  динара и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 
13.866.000  динара, распоређује се по корисницима и врстама издатака и то: 
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Опис 
Средства из 

буџета 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0001 

      Функционисање Скупштине       

      110     Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,566,700   2,566,700 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 460,100   460,100 

          421 Стални трошкови 170,000   170,000 

          422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

          423 Услуге по уговору 7,000,000   7,000,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 306,000   306,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 11,102,800   11,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Функција 110: 11,102,800 0 11,102,800 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       
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          01 Приходи из буџета 11,102,800   11,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 11,102,800 0 11,102,800 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 11,102,800   11,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програм 16: 11,102,800 0 11,102,800 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 11,102,800   11,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Раздео 1: 11,102,800 0 11,102,800 

                    

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0002 

      Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,089,700   9,089,700 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,639,400   1,639,400 

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          422 Трошкови путовања 350,000   350,000 

          423 Услуге по уговору 2,900,000   2,900,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 948,000   948,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000   1,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000   1,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 15,429,100   15,429,100 

            Функција 111: 15,429,100 0 15,429,100 
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            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 15,429,100   15,429,100 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 15,429,100 0 15,429,100 

                    

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 15,429,100   15,429,100 

            Свега за Раздео 2: 15,429,100 0 15,429,100 

                    

3           ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0002 

      Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          421 Стални трошкови 400,000   400,000 

          422 Трошкови путовања 80,000   80,000 

          423 Услуге по уговору 4,950,000   4,950,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 5,430,000   5,430,000 

            Функција 111: 5,430,000 0 5,430,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 5,430,000   5,430,000 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 5,430,000 0 5,430,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 20,859,100   20,859,100 

            Свега за Програм 16: 20,859,100 0 20,859,100 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       

          01 Приходи из буџета 20,859,100   20,859,100 
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            Свега за Раздео 3: 20,859,100 0 20,859,100 

                    

4           ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0004 

      Општинско/градско  правобранилаштво       

      111     Извршни и законодавни органи       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,284,220   1,284,220 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 230,050   230,050 

          421 Стални трошкови 60,000   60,000 

          422 Трошкови путовања 30,000   30,000 

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 155,000   155,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 2,359,270   2,359,270 

            Функција 111: 2,359,270 0 2,359,270 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,359,270   2,359,270 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 2,359,270 0 2,359,270 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 2,359,270   2,359,270 

            Свега за Програм 15: 2,359,270 0 2,359,270 

                    

            Извори финансирања за Раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 2,359,270   2,359,270 

            Свега за Раздео 4: 2,359,270 0 2,359,270 
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5           ОПШТИНСКА  УПРАВА       

    1101       ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ       

    
1101-
0003 

    
  

Управљање грађевинским земљиштем       

      620     Развој заједнице       

          424 Специјализоване услуге 15,936,000   15,936,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 709,250   709,250 

          511 Зграде и грађевински објекти 40,014,986   40,014,986 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 27,116,000   27,116,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 27,000,000   27,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,544,236   2,544,236 

            Функција 620: 56,660,236 0 56,660,236 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

          01 Приходи из буџета 27,116,000   27,116,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 27,000,000   27,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,544,236   2,544,236 

            Свега за програмску активност 1101-0003: 56,660,236 0 56,660,236 

                    

    1101-П1       Пројекат: Изградња бране на Сврљишком Тимоку       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 41,300,500   41,300,500 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 27,000,000   27,000,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 12,840,400   12,840,400 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,460,100   1,460,100 

            Функција 620: 41,300,500 0 41,300,500 

            Извори финансирања за пројекат 1101-П1       

          01 Приходи из буџета 27,000,000   27,000,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 12,840,400   12,840,400 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,460,100   1,460,100 

            Свега за пројекат 1101-П1: 41,300,500 0 41,300,500 

                    

    1101-П2 
    

  
Пројекат: Изградња отворених спортских објеката-мултифункционални спортски 
терен 

      

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000   2,500,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 620: 2,500,000 0 2,500,000 

            Извори финансирања за пројекат 1101-П2       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0   0 

            Свега за пројекат 1101-П2: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 56,616,000   56,616,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 39,840,400   39,840,400 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,004,336   4,004,336 

            Свега за Програм 1: 100,460,736 0 100,460,736 

                    

    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    
1102-
0001 

    
  

Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640     Улична расвета       

          421 Стални трошкови 26,000,000   26,000,000 

          423 Услуге по уговору 1,000,000   1,000,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 3,161,200   3,161,200 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 30,000,000   30,000,000 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 161,200   161,200 

            Функција 640: 30,161,200 0 30,161,200 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

          01 Приходи из буџета 30,000,000   30,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 161,200   161,200 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 30,161,200 0 30,161,200 

                    

    
1102-
0002 

    
  Одржавање јавних зелених површина 

      

      510     Управљање отпадом       

          424 Специјализоване услуге 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Функција 510: 15,000,000 0 15,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0002: 15,000,000 0 15,000,000 

                    

    
1102-
0003 

      Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      510     Управљање отпадом       

          421 Стални трошкови 23,000,000   23,000,000 

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 730,000   730,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 23,730,000   23,730,000 

            Функција 510: 23,730,000 0 23,730,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

          01 Приходи из буџета 23,730,000   23,730,000 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 23,730,000 0 23,730,000 

                    

    1102-       Зоохигијена       
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0004 

      540     Заштита биљног и животињског света и крајолика       

          424 Специјализоване услуге 2,500,000   2,500,000 

            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Функција 540: 2,500,000 0 2,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Свега за програмску активност 1102-0004: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

    
1102-
0007 

      Производња и дистрибуција топлотне енергије       

      436     Остала енергија       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 7,000,000   7,000,000 

            Извори финансирања за функцију 436:       

          01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 

            Функција 436: 7,000,000 0 7,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:       

          01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0007: 7,000,000 0 7,000,000 

                    

    
1102-
0008 

      Управљање и снабдевање водом за пиће       

      630     Водоснабдевање       

          425 Текуће поправке и одржавање 7,722,400   7,722,400 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 6,600,000   6,600,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,122,400   1,122,400 

            Функција 630: 7,722,400 0 7,722,400 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       
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          01 Приходи из буџета 6,600,000   6,600,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,122,400   1,122,400 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 7,722,400 0 7,722,400 

                    

    1102-П1       Пројекат: Пијаца Кална       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 620: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-П1       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за пројекат 1102-П1: 5,000,000 0 5,000,000 

                    

    1102-П2 
    

  Пројекат: Изградња водовода у Штитарцу и реконструкција водовода у Кренти       

      630     Водоснабдевање       

          511 Зграде и грађевински објекти 6,700,000   6,700,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 6,700,000   6,700,000 

            Функција 630: 6,700,000 0 6,700,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-П2       

          01 Приходи из буџета 6,700,000   6,700,000 

            Свега за пројекат 1102-П2: 6,700,000 0 6,700,000 

                    

    1102-П3       Пројекат: Изградња прихватилишта за псе       

      540     Заштита биљног и животињског света и крајолика       

          426 Материјал 300,000   300,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 6,000,000   6,000,000 

          512 Машине и опрема 1,500,000   1,500,000 
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            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 7,800,000   7,800,000 

            Функција 540: 7,800,000 0 7,800,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-П3       

          01 Приходи из буџета 7,800,000   7,800,000 

            Свега за пројекат 1102-П3: 7,800,000 0 7,800,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 104,330,000   104,330,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,283,600   1,283,600 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 0   0 

            Свега за Програм 2: 105,613,600 0 105,613,600 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    
1501-
0001 

      Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

          454 Субвенције приватним предузећима 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

            Функција 490: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

            Свега за програмску активност 1501-0001: 10,000,000 0 10,000,000 

                    

    1501-П1 
    

  Пројекат: Економско оснаживање жена у југоисточној Србији - Каритас       

      412     Општи послови по питању рада       

          481 Дотације невладиним организацијама 740,000   740,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          01 Приходи из буџета 240,000   240,000 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000   500,000 

            Функција 412: 740,000 0 740,000 

            Извори финансирања за пројекат 1501-П1       

          01 Приходи из буџета 240,000   240,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000   500,000 

            Свега за пројекат 1501-П1: 740,000 0 740,000 

                    

    1501-П2       Пројекат: ЈАВНИ РАДОВИ       

      412     Општи послови по питању рада       

          423 Услуге по уговору 200,000   200,000 

          426 Материјал 4,000   4,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 204,000   204,000 

            Функција 412: 204,000 0 204,000 

            Извори финансирања за пројекат 1501-П2       

          07 Донације од осталих нивоа власти 204,000   204,000 

            Свега за пројекат 1501-П2: 204,000 0 204,000 

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 10,240,000   10,240,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 204,000   204,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000   500,000 

            Свега за Програм 3: 10,944,000 0 10,944,000 

                    

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    
0101-
0001 

      Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници       

      421     Пољопривреда       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 421: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0101-0001: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програм 5: 500,000 0 500,000 

    
    

            

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    
0401-
0004 

      Управљање отпадним водама       

      520     Управљање отпадним водама       

          425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 520: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0401-0004: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

    0401-П1       Пројекат: Канализација у Трговишту       

      520     Управљање отпадним водама       

          511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000   20,000,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          10 Примања од домаћих задуживања 20,000,000   20,000,000 

            Функција 520: 20,000,000 0 20,000,000 



 
28. МАРТ 2019 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 04  СТРАНА 48 
 

 
 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П1       

          10 Примања од домаћих задуживања 20,000,000   20,000,000 

            Свега за пројекат 0401-П1: 20,000,000 0 20,000,000 

                    

    0401-П2       Пројекат: Заједничке мере за зелену инфраструктуру       

      530     Смањење загађености       

          421 Стални трошкови 36,000   36,000 

          422 Трошкови путовања 164,000   164,000 

          423 Услуге по уговору 4,840,000   4,840,000 

          426 Материјал 2,000,000   2,000,000 

          512 Машине и опрема 25,200,000   25,200,000 

            Извори финансирања за функцију 530:       

          06 Донације од међународних организација 27,400,000   27,400,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,840,000   4,840,000 

            Функција 530: 32,240,000 0 32,240,000 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П2       

          06 Донације од међународних организација 27,400,000   27,400,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,840,000   4,840,000 

            Свега за пројекат 0401-П2: 32,240,000 0 32,240,000 

                    

    0401-П3 
    

  Пројекат: Израда пројектно-техничке документације за израду трансфер станице       

      510     Управљање отпадом       

          424 Специјализоване услуге 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 5,000,000   5,000,000 

            Функција 510: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П3       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 5,000,000   5,000,000 

            Свега за пројекат 0401-П3: 5,000,000 0 5,000,000 
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    0401-П4       Пројекат: WE NET       

      560     Заштита животне средине некласификована на другом месту       

          423 Услуге по уговору 461,490   461,490 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          06 Донације од међународних организација 461,490   461,490 

            Функција 560: 461,490 0 461,490 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П4       

          06 Донације од међународних организација 461,490   461,490 

            Свега за пројекат 0401-П4: 461,490 0 461,490 

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

          06 Донације од међународних организација 27,861,490   27,861,490 

          10 Примања од домаћих задуживања 20,000,000   20,000,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 9,840,000   9,840,000 

            Свега за Програм 6: 59,701,490 0 59,701,490 

                    

                    

                    

            ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА       

    
0701-
0002  

    
  

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре        

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

          424 Специјализоване услуге 12,810,000   12,810,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 65,282,270   65,282,270 

          426 Материјал 300,000   300,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 57,494,200   57,494,200 

          512 Машине и опрема 500,000   500,000 



 
28. МАРТ 2019 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 04  СТРАНА 50 
 

 
 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 75,461,200   75,461,200 

          10 Примања од домаћих задуживања 50,000,000   50,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,425,270   11,425,270 

            Функција 451: 136,886,470 0 136,886,470 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

          01 Приходи из буџета 75,461,200   75,461,200 

          10 Примања од домаћих задуживања 50,000,000   50,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,425,270   11,425,270 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 136,886,470 0 136,886,470 

                    

    
0701-
0004  

    
  

Јавни градски и приградски превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 47,302,800   47,302,800 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 47,302,800   47,302,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 451: 47,302,800 0 47,302,800 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

          01 Приходи из буџета 47,302,800   47,302,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за програмску активност 0701-0004: 47,302,800 0 47,302,800 

                    

    0701-П1       Пројекат: Мост код Дома културе       

      451     Друмски саобраћај       

          511 Зграде и грађевински објекти 30,000,000   30,000,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 30,000,000   30,000,000 

            Функција 451: 30,000,000 0 30,000,000 
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            Извори финансирања за пројекат 0701-П1       

          01 Приходи из буџета 30,000,000   30,000,000 

            Свега за пројекат 0701-П1: 30,000,000 0 30,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 152,764,000   152,764,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 50,000,000   50,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,425,270   11,425,270 

            Свега за Програм 7: 214,189,270 0 214,189,270 

                    

    2001       ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ       

    2001-П1       Пројекат: Доградња објекта обданишта Црвенкапа       

      911     Предшколско образовање 
      

          511 Зграде и грађевински објекти 8,000,000   8,000,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 8,000,000   8,000,000 

            Функција 911: 8,000,000 0 8,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 2001-П1:       

          01 Приходи из буџета 8,000,000   8,000,000 

            Свега за пројекат 2001-П1: 8,000,000 0 8,000,000 

                    

    2002       ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    200-П1       Пројекат: Санација крова спортске хале Каплар       

      912     Основно образовање       

          425 Текуће поправке и одржавање 2,157,300   2,157,300 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 869,000   869,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,288,300   1,288,300 

            Функција 912: 2,157,300 0 2,157,300 

            Извори финансирања за пројекат 2002-П1:       
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          01 Приходи из буџета 869,000   869,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,288,300   1,288,300 

            Свега за пројекат 2002-П1: 2,157,300 0 2,157,300 

                    

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0001 

      Једнократне помоћи и други облици помоћи       

      010     Болест и инвалидност       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 390,000   390,000 

            Извори финансирања за функцију 010:       

          01 Приходи из буџета 390,000   390,000 

            Функција 010: 390,000 0 390,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          421 Стални трошкови 20,000   20,000 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,494,450   2,494,450 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 550,000   550,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,964,450   1,964,450 

            Функција 070: 2,514,450 0 2,514,450 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 940,000   940,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,964,450   1,964,450 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 2,904,450 0 2,904,450 

                    

    
0901-
0002 

      Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја       

      040     Породица и деца       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 100,000   100,000 
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            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 040: 100,000 0 100,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 070: 100,000 0 100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0002: 200,000 0 200,000 

                    

    
0901-
0005 

      Подршка реализацији програма Црвеног крста       

      070     Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту 
      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4,300,000   4,300,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 5,300,000   5,300,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 070: 5,300,000 0 5,300,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

          01 Приходи из буџета 5,300,000   5,300,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 5,300,000 0 5,300,000 

      
              

    
0901-
0006 

      Подршка деци и породицама са децом       
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      040     Породица и деца        

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17,000,000   17,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 17,000,000   17,000,000 

            Функција 040: 17,000,000 0 17,000,000 

      060     Становање       

          421 Стални трошкови 520,000   520,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 20,000   20,000 

          426 Материјал 60,000   60,000 

            Извори финансирања за функцију 060:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 060: 600,000 0 600,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

          01 Приходи из буџета 17,600,000   17,600,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 17,600,000 0 17,600,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 24,040,000   24,040,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0   0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,964,450   1,964,450 

            Свега за Програм 11: 26,004,450 0 26,004,450 

                    

    1801       ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    
1801-
0002 

      Мртвозорство       

      721     Функција: Опште медицинске услуге       

          424 Специјализоване услуге 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 
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            Функција 721: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Свега за програмску активност 1801-0002: 1,000,000 0 1,000,000 

                    

    
1801-
0003 

      Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље       

      
722     Специјализоване медицинске услуге       

          424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 722:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

            Функција 722: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

            Свега за програмску активност 1801-0003: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 12:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Свега за Програм 12: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

                    

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0002 

      Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          481 Дотације невладиним организацијама 13,100,000   13,100,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 13,000,000   13,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100,000   100,000 

            Функција 820: 13,100,000 0 13,100,000 
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            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 13,000,000   13,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100,000   100,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 13,100,000 0 13,100,000 

      840     Верске и остале услуге заједнице       

          481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 840:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Функција 840: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 3,000,000 0 3,000,000 

      860     
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 

      

          421 Стални трошкови 120,000   120,000 

          422 Трошкови путовања 10,000   10,000 

          423 Услуге по уговору 390,000   390,000 

          426 Материјал 10,000   10,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 530,000   530,000 

            Функција 860: 530,000 0 530,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 530,000   530,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 530,000 0 530,000 

                    

    
1201-
0003 

      
Програмска активност: Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа 

      

      820     Услуге културе       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       
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          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Функција 820: 800,000 0 800,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 800,000 0 800,000 

                    

    
1201-
0004 

      
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања 

      

      830     
Услуге емитовања и штампања       

          423 Услуге по уговору 13,775,000   13,775,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 13,500,000   13,500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 275,000   275,000 

            Функција 830: 13,775,000 0 13,775,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

          01 Приходи из буџета 13,500,000   13,500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 275,000   275,000 

            Свега за Програмску активност 1201-0004: 13,775,000 0 13,775,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 30,830,000   30,830,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0   0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 375,000   375,000 

            Свега за Програм 13: 31,205,000 0 31,205,000 

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-
0001 

      Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима       

      810     Услуге рекреације и спорта       

          481 Дотације невладиним организацијама                                       43,500,000   43,500,000 
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            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 43,500,000   43,500,000 

            Функција 810: 43,500,000 0 43,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

          01 Приходи из буџета 43,500,000   43,500,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 43,500,000 0 43,500,000 

                    

    
1301-
0005 

      Спровођење омладинске политике       

    
  860 

    
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 

      

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 860: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0005: 500,000 0 500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 44,000,000   44,000,000 

            Свега за Програм 14: 44,000,000 0 44,000,000 

                    

    0602       ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0001 

      Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      130     Опште јавне услуге       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 46,944,630   46,944,630 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,393,920   8,393,920 

          414 Социјална давања запосленима 1,620,000   1,620,000 
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          415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000   1,500,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 700,000   700,000 

          421 Стални трошкови 16,750,000   16,750,000 

          422 Трошкови путовања 800,000   800,000 

          423 Услуге по уговору 15,220,000   15,220,000 

          424 Специјализоване услуге 1,930,000   1,930,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 24,834,150   24,834,150 

          426 Материјал 9,555,500   9,555,500 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 5,300,000   5,300,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,600,000   1,600,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 8,971,070   8,971,070 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000   1,000 

          484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 
природних узрока 

5,001,000   5,001,000 

          485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 920,000   920,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 8,000,000   8,000,000 

          512 Машине и опрема 6,694,000   6,694,000 

          515 Нематеријална имовина 940,000   940,000 

          541 Земљиште 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 163,816,850   163,816,850 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,858,420   3,858,420 

            Функција 130: 167,675,270 0 167,675,270 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 163,816,850   163,816,850 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,858,420   3,858,420 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 167,675,270 0 167,675,270 

                    

    
0602-
0009 

      Програмска активност: Текућа буџетска резерва       
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      112     Финансијски и фискални послови       

          49912 Текућа резерва 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

            Функција 112: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0009: 10,000,000 0 10,000,000 

                    

    
0602-
0010 

      Програмска активност: Стална буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49911 Стална резерва 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Функција 112: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0010: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

    
0602-
0014 

      Управљање у ванредним ситуацијама       

      360     Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту       

          423 Услуге по уговору 700,000   700,000 

          424 Специјализоване услуге 1,800,000   1,800,000 

          426 Материјал 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 360: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:       
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          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за програмску активност 0602-0014: 3,000,000 0 3,000,000 

                    

    0602-П1       Пројекат: Обнова Гургусовачке куле у Књажевцу       

      130     Опште услуге       

          421 Стални трошкови 35,600   35,600 

          423 Услуге по уговору 538,650   538,650 

          425 Текуће поправке и одржавање 5,736,500   5,736,500 

          512 Машине и опрема 2,195,120   2,195,120 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1,743,460   1,743,460 

          06 Донације од међународних организација 1,368,110   1,368,110 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 5,394,300   5,394,300 

            Функција 130: 8,505,870 0 8,505,870 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П1       

          01 Приходи из буџета 1,743,460   1,743,460 

          06 Донације од међународних организација 1,368,110   1,368,110 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 5,394,300   5,394,300 

            Свега за пројекат 0602-П1: 8,505,870 0 8,505,870 

                    

    0602-П2 
    

  Пројекат: Израда извођачког пројекта за Центар за обуку /"Start up" у селу Ргоште       

      130     Опште услуге       

          421 Стални трошкови 11,870   11,870 

          423 Услуге по уговору 924,200   924,200 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 218,300   218,300 

          06 Донације од међународних организација 145,210   145,210 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 572,560   572,560 
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            Функција 130: 936,070 0 936,070 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П2       

          01 Приходи из буџета 218,300   218,300 

          06 Донације од међународних организација 145,210   145,210 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 572,560   572,560 

            Свега за пројекат 0602-П2: 936,070 0 936,070 

                    

    0602-П3 
    

  Пројекат: Поправка и одржавање помоћних терена комплекса градског стадиона       

      810     Услуге рекреације и спорта       

          425 Текуће поправке и одржавање 7,000,000   7,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 810: 7,000,000 0 7,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П3       

          01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0   0 

            Свега за пројекат 0602-П3: 7,000,000 0 7,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 187,778,610   187,778,610 

          06 Донације од међународних организација 1,513,320   1,513,320 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,858,420   3,858,420 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 5,966,860   5,966,860 

            Свега за Програм 15: 199,117,210 0 199,117,210 

                    

    0501       ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ       
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    0501-П1 
    

  Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности на згради Општине Књажевац       

      130     Опште услуге       

          511 Зграде и грађевински објекти 24,575,141   24,575,141 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1,588,391   1,588,391 

          07 Донације од осталих нивоа власти 12,826,750   12,826,750 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,160,000   10,160,000 

            Функција 130: 24,575,141 0 24,575,141 

            Извори финансирања за пројекат 0501-П1       

          01 Приходи из буџета 1,588,391   1,588,391 

          07 Донације од осталих нивоа власти 12,826,750   12,826,750 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 10,160,000   10,160,000 

            Свега за пројекат 0501-П1: 24,575,141 0 24,575,141 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0006 

      Подршка деци и породицама са децом       

      040     Породица и деца       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Функција 040: 12,000,000 0 12,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 12,000,000 0 12,000,000 

      
              

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    
0101-
0002 

      Мере подршке руралном развоју       
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      421     Пољопривреда       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 27,104,000   27,104,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,104,000   2,104,000 

            Функција 421: 27,104,000 0 27,104,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,104,000   2,104,000 

            Свега за Програмску активност 0101-0002: 27,104,000 0 27,104,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    
0401-
0001 

      Управљање заштитом животне средине        

      560     Заштита животне средине       

          423 Услуге по уговору 600,000   600,000 

          424 Специјализоване услуге     0 

          426 Материјал 2,400,000   2,400,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 560: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 3,000,000 0 3,000,000 

                    

    
0401-
0001 

      Управљање заштитом животне средине        
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      630     Водоснабдевање 
      

          425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000   1,500,000 

            Функција 630: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000   1,500,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    
0401-
0002 

      Праћење квалитета елемената животне средсине       

      530     Смањење загађености 
      

          424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 530:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000   1,500,000 

            Функција 530: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000   1,500,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0002: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    
0401-
0005 

      Управљање комуналним отпадом        

      510     Управљање отпадом       

          421 Стални трошкови 519,970   519,970 

          423 Услуге по уговору 400,000   400,000 

          424 Специјализоване услуге 3,000,000   3,000,000 

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 2,100,000   2,100,000 

          512 Машине и опрема 480,000   480,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,499,970   3,499,970 

            Функција 510: 6,499,970 0 6,499,970 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,499,970   3,499,970 

            Свега за Програмску активност 0401-0005: 6,499,970 0 6,499,970 

    
    

            

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 6,000,000   6,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,499,970   6,499,970 

            Свега за Програм 6: 12,499,970 0 12,499,970 

    
    

            

5 5.01         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    
0602-
0002     

  Функционисање месних заједница       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 490,080   490,080 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 87,720   87,720 

          413 Накнаде у натури 10,000   10,000 

          414 Социјална давања запосленима 50,000   50,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 50,000   50,000 

          421 Стални трошкови 11,000,000 1,900,000 12,900,000 

          422 Трошкови путовања 20,000 100,000 120,000 

          423 Услуге по уговору 7,000,000 800,000 7,800,000 

          424 Специјализоване услуге 300,000 100,000 400,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 8,000,000 400,000 8,400,000 

          426 Материјал 500,000 50,000 550,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 50,000   50,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000 50,000 60,000 
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          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150,000 100,000 250,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000   100,000 

          512 Машине и опрема 500,000 300,000 800,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

            Функција 160: 28,317,800 3,800,000 32,117,800 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

          01 Приходи из буџета 28,317,800   28,317,800 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година     0 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 28,317,800 3,800,000 32,117,800 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 28,317,800   28,317,800 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година   0 0 

            Свега за Програм 15: 28,317,800 3,800,000 32,117,800 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.01:       

          01 Приходи из буџета 28,317,800   28,317,800 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година   0 0 

            Свега за Главу 5.01: 28,317,800 3,800,000 32,117,800 

                    

5 5.02         РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0001     

  Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      980     Образовање неквалификовано на другом месту       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,340,220   1,340,220 
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          412 Социјални доприноси на терет послодавца 239,900   239,900 

          413 Накнаде у натури 0 15,000 15,000 

          421 Стални трошкови 700,000 30,000 730,000 

          422 Трошкови путовања 100,000 50,000 150,000 

          423 Услуге по уговору 1,280,000 130,000 1,410,000 

          424 Специјализоване услуге 2,450,000 1,400,000 3,850,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 100,000 30,000 130,000 

          426 Материјал 100,000 35,000 135,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 140,000   140,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 20,000 20,000 

          512 Машине и опрема 100,000 120,000 220,000 

            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета 6,550,120   6,550,120 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,830,000 1,830,000 

            Функција 980: 6,550,120 1,830,000 8,380,120 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 6,550,120   6,550,120 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,830,000 1,830,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 6,550,120 1,830,000 8,380,120 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 6,550,120   6,550,120 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,830,000 1,830,000 

            Свега за Програм 15: 6,550,120 1,830,000 8,380,120 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.02:       

          01 Приходи из буџета 6,550,120   6,550,120 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,830,000 1,830,000 

            Свега за Главу 5.02: 6,550,120 1,830,000 8,380,120 
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5 5.03         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА        

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    
1502-
0001     

  Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,433,360   3,433,360 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 614,570   614,570 

          414 Социјална давања запосленима 20,000 20,000 40,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 60,000   60,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 60,000   60,000 

          421 Стални трошкови 449,000 30,000 479,000 

          422 Трошкови путовања 165,000 30,000 195,000 

          423 Услуге по уговору 1,342,000 2,030,000 3,372,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000 30,000 230,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 236,000 100,000 336,000 

          426 Материјал 390,000 60,000 450,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 378,403   378,403 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 13,000 250,000 263,000 

          512 Машине и опрема 25,000   25,000 

          515 Нематеријална имовина 120,000   120,000 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 450,000 450,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

            Функција 473: 7,506,333 3,000,000 10,506,333 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

          01 Приходи из буџета 7,506,333   7,506,333 

          03 Социјални доприноси   20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,980,000 2,980,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Свега за Програмску активност 1502-0001: 7,506,333 3,000,000 10,506,333 
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    1502-П2 
    

  Пројекат: Промоција туристичке понуде на домаћем и страном тржишту       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања 196,500   196,500 

          423 Услуге по уговору 685,000   685,000 

          424 Специјализоване услуге 37,000   37,000 

          426 Материјал 51,000   51,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 969,500   969,500 

            Функција 473: 969,500 0 969,500 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П2       

          01 Приходи из буџета 969,500   969,500 

            Свега за пројекат 1502-П2: 969,500 0 969,500 

                    

    1502-П3       Пројекат: Звуци трубе са Тимока       

      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања     0 

          423 Услуге по уговору 320,000   320,000 

          424 Специјализоване услуге 578,000   578,000 

          426 Материјал 22,000   22,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 920,000   920,000 

            Функција 473: 920,000 0 920,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П3       

          01 Приходи из буџета 920,000   920,000 

            Свега за пројекат 1502-П3: 920,000 0 920,000 

                    

    1502-П4       Пројекат: Молитва под Миџором       
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      473     Туризам       

          422 Трошкови путовања     0 

          423 Услуге по уговору 241,000   241,000 

          424 Специјализоване услуге 206,000   206,000 

          426 Материјал 130,000   130,000 

          512 Машине и опрема     0 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 577,000   577,000 

            Функција 473: 577,000 0 577,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П4       

          01 Приходи из буџета 577,000   577,000 

            Свега за пројекат 1502-П4: 577,000 0 577,000 

                    

    1502-П5       Пројекат: Организација мањих манифестација       

      473     Туризам       

          421 Стални трошкови 25,000   25,000 

          423 Услуге по уговору 318,000   318,000 

          424 Специјализоване услуге 145,000   145,000 

          426 Материјал 87,500   87,500 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 575,500   575,500 

            Функција 473: 575,500 0 575,500 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П5       

          01 Приходи из буџета 575,500   575,500 

            Свега за пројекат 1502-П5: 575,500 0 575,500 

                    

    1502-П7 
    

  Пројекат: Природни ресурси у функцији одрживог туристичког развоја       

      473     Туризам       

          415 Накнаде трошкова за запослене   24,000 24,000 
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          423 Услуге по уговору   184,000 184,000 

          426 Материјал   4,000 4,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 212,000 212,000 

            Функција 473: 0 212,000 212,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П7       

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 212,000 212,000 

            Свега за пројекат 1502-П7: 0 212,000 212,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 10,548,333 0 10,548,333 

          03 Социјални доприноси   20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,980,000 2,980,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 212,000 212,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Програм 4: 10,548,333 3,212,000 13,760,333 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.03:       

          01 Приходи из буџета 10,548,333   10,548,333 

          03 Социјални доприноси   20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,980,000 2,980,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 212,000 212,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Главу 5.03: 10,548,333 3,212,000 13,760,333 

                    

            УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

5 5.04         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       
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      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,325,850   6,325,850 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,132,330   1,132,330 

          415 Накнаде трошкова за запослене 40,000   40,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 265,000   265,000 

          421 Стални трошкови 500,000 115,000 615,000 

          423 Услуге по уговору 185,000 30,000 215,000 

          424 Специјализоване услуге 70,000 35,000 105,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 70,000 10,000 80,000 

          426 Материјал 600,000 55,000 655,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 645,000   645,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000   10,000 

          512 Машине и опрема 330,000 20,000 350,000 

          515 Нематеријална имовина 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 11,173,180   11,173,180 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   265,000 265,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 820: 11,173,180 265,000 11,438,180 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,173,180   11,173,180 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   265,000 265,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 11,173,180 265,000 11,438,180 

                    

    
1201-
0002 

      Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 205,000 15,000 220,000 

          423 Услуге по уговору 1,280,000 20,000 1,300,000 

          424 Специјализоване услуге 900,000 0 900,000 
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            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,385,000   2,385,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   35,000 35,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 2,385,000 35,000 2,420,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 2,385,000   2,385,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   35,000 35,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,385,000 35,000 2,420,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 13,558,180   13,558,180 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Програм 13: 13,558,180 300,000 13,858,180 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.04:       

          01 Приходи из буџета 13,558,180   13,558,180 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Главу 5.04: 13,558,180 300,000 13,858,180 

                    

5 5.05         ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       
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          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,897,640 200,000 7,097,640 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,234,680 50,000 1,284,680 

          414 Социјална давања запосленима 100,000   100,000 

          421 Стални трошкови 2,000,000 50,000 2,050,000 

          422 Трошкови путовања 350,000 50,000 400,000 

          423 Услуге по уговору 1,600,000 100,000 1,700,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 100,000 1,100,000 

          426 Материјал 700,000 100,000 800,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 919,272   919,272 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 10,000 30,000 

          512 Машине и опрема 1,600,000 700,000 2,300,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 16,621,592   16,621,592 

          03 Социјални доприноси     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,360,000 1,360,000 

            Функција 820: 16,621,592 1,360,000 17,981,592 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 16,621,592   16,621,592 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,360,000 1,360,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 16,621,592 1,360,000 17,981,592 

                    

    
1201-
0003 

      Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа       

      820     Услуге културе       

          423 Услуге по уговору 600,000   600,000 

          424 Специјализоване услуге 400,000   400,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

          512 Машине и опрема     0 
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          515 Нематеријална имовина 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Функција 820: 1,600,000 0 1,600,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,600,000 0 1,600,000 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 18,221,592   18,221,592 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,360,000 1,360,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Програм 13: 18,221,592 1,360,000 19,581,592 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.05:       

          01 Приходи из буџета 18,221,592   18,221,592 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,360,000 1,360,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Главу 5.05: 18,221,592 1,360,000 19,581,592 

                    

5 5.06         ДОМ КУЛТУРЕ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       
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          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,466,050   6,466,050 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,157,420   1,157,420 

          413 Накнаде у натури 0 30,000 30,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 220,000   220,000 

          421 Стални трошкови 6,720,000 60,000 6,780,000 

          422 Трошкови путовања 170,000 270,000 440,000 

          423 Услуге по уговору 6,300,000 1,110,000 7,410,000 

          424 Специјализоване услуге 5,500,000 15,000 5,515,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 2,100,000   2,100,000 

          426 Материјал 1,220,000 300,000 1,520,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 500,000   500,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 35,000 10,000 45,000 

          512 Машине и опрема 820,000   820,000 

          515 Нематеријална имовина     0 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 700,000 700,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 31,208,470   31,208,470 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,495,000 2,495,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 820: 31,208,470 2,495,000 33,703,470 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 31,208,470   31,208,470 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,495,000 2,495,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 31,208,470 2,495,000 33,703,470 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 31,208,470   31,208,470 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,495,000 2,495,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Програм 13: 31,208,470 2,495,000 33,703,470 
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            Извори финансирања за Главу 5.06:       

          01 Приходи из буџета 31,208,470   31,208,470 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,495,000 2,495,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Главу 5.06: 31,208,470 2,495,000 33,703,470 

                    

5 5.07         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"       

    2001       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2001-
0001 

      Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања       

      911     Предшколско образовање       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 64,955,361   64,955,361 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,630,528   11,630,528 

          413 Накнаде у натури 0   0 

          414 Социјална давања запосленима 306,000   306,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1,079,000   1,079,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 910,000   910,000 

          421 Стални трошкови 9,898,300   9,898,300 

          422 Трошкови путовања 300,116   300,116 

          423 Услуге по уговору 1,662,000   1,662,000 

          424 Специјализоване услуге 1,040,000 869,000 1,909,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 4,896,300   4,896,300 

          426 Материјал 13,142,959   13,142,959 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 6,513,878   6,513,878 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000   100,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000   100,000 

          512 Машине и опрема 2,400,000   2,400,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       
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          01 Приходи из буџета 113,751,642   113,751,642 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800   5,182,800 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   869,000 869,000 

            Функција 911: 118,934,442 869,000 119,803,442 

            Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

          01 Приходи из буџета 113,751,642   113,751,642 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800 0 5,182,800 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 869,000 869,000 

            Свега за програмску активност 2001-0001: 118,934,442 869,000 119,803,442 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 113,751,642   113,751,642 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800 0 5,182,800 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 869,000 869,000 

            Свега за Програм 8: 118,934,442 869,000 119,803,442 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.07:       

          01 Приходи из буџета 113,751,642   113,751,642 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,182,800 0 5,182,800 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 869,000 869,000 

            Свега за Главу 5.07: 118,934,442 869,000 119,803,442 

                    

                    

5           ОСНОВНЕ ШКОЛЕ       

            ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ "КАПЛАР"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,300,000   11,300,000 

            Извори финансирања за функцију 912:                
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          01 Приходи из буџета 11,300,000   11,300,000 

            Функција 912: 11,300,000 0 11,300,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,300,000   11,300,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 11,300,000 0 11,300,000 

            ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 12,000,000   12,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Функција 912: 12,000,000 0 12,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 12,000,000 0 12,000,000 

            ОШ "ДУБРАВА"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 14,500,000   14,500,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 14,500,000   14,500,000 

            Функција 912: 14,500,000 0 14,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 14,500,000   14,500,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 14,500,000 0 14,500,000 

            ОШ "МЛАДОСТ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       
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2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,000,000   4,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Функција 912: 4,000,000 0 4,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 4,000,000 0 4,000,000 

            МУЗИЧКА ШКОЛА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 912: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 5,000,000 0 5,000,000 

            ПРЕВОЗ УЧЕНИКА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Функција 912: 800,000 0 800,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       



 
28. МАРТ 2019 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 04  СТРАНА 82 
 

 
 

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 800,000 0 800,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 47,600,000   47,600,000 

            Свега за Програм 9: 47,600,000 0 47,600,000 

                    

5           СРЕДЊЕ ШКОЛЕ       

            КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2003-
0001 

      Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 920: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 5,000,000 0 5,000,000 

            ТЕХНИЧКА ШКОЛА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2003-
0001 

      Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,000,000   9,000,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Функција 920: 9,000,000 0 9,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 
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            Свега за програмску активност 2003-0001: 9,000,000 0 9,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 14,000,000   14,000,000 

            Свега за Програм 10: 14,000,000 0 14,000,000 

                    

5           ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0001 

      Једнократне помоћи и други облици помоћи       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Функција 070: 12,000,000 0 12,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 12,000,000 0 12,000,000 

      
              

    
0901-
0004 

      Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге       

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

      

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,209,680   5,209,680 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 5,209,680   5,209,680 

            Функција 070: 5,209,680 0 5,209,680 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:       

          01 Приходи из буџета 5,209,680   5,209,680 

            Свега за Програмску активност 0901-0004: 5,209,680 0 5,209,680 
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            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 17,209,680   17,209,680 

            Свега за Програм 11: 17,209,680 0 17,209,680 

                    

            Извори финансирања за раздео 5:       

          01 Приходи из буџета 970,021,818   970,021,818 

          02 Трансфери између корисника на истом нивоу   0 0 

          03 Социјални доприноси 0 20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 8,965,000 8,965,000 

          06 Донације од међународних организација 29,374,810 0 29,374,810 

          07 Донације од осталих нивоа власти 18,213,550 212,000 18,425,550 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 3,800,000 3,800,000 

          09 Примања од продаје нефинансијске имовине     0 

          10 Примања од домаћих задуживања 109,840,400   109,840,400 

          11 Примања од иностраних задуживања     0 

          12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31,338,896 0 31,338,896 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 27,931,310 0 27,931,310 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   869,000 869,000 

            Свега за раздео 5: 1,186,720,784 13,866,000 1,200,586,784 

                    

                    

            Извори финансирања за Разделе 1,2,3, 4 и 5 :       

          01 Приходи из буџета 1,004,342,988   1,004,342,988 

          03 Социјални доприноси 0 20,000 20,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 8,965,000 8,965,000 

          06 Донације од међународних организација 29,374,810 0 29,374,810 
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          07 Донације од осталих нивоа власти 18,213,550 212,000 18,425,550 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 3,800,000 3,800,000 

          09 Примања од продаје нефинансијске имовине     0 

          10 Примања од домаћих задуживања 109,840,400   109,840,400 

          11 Примања од иностраних задуживања     0 

          12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31,338,896 0 31,338,896 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 27,931,310 0 27,931,310 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   869,000 869,000 

            Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1,221,041,954 13,866,000 1,234,907,954 
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10 

Ову одлуку објавити у  „Службеном листу 
општине Књажевац“ и  доставити Министарству 
надлежном за послове финансија. 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Књажевац” из разлога хитности почетка примене. 
 
 

ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

I Глава II Кадровског плана у општини 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
28/2018), који је саставни део Одлуке о буџету 
општине Књажевац за 2019. годину („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 28/2018),  мења се и 
гласи: 
 
 

„II Планирани број запослених за 2019. годину, на 

радним местима у Општинској управи Књажевац, 
разврстаним у следећа звања:  
 
 

Радни однос на 
неодређено време 

Број извршилаца 
 

Положај у првој групи         1 

 

Самостални саветник       12 

Саветник       17 

Млађи саветник         5 

Сарадник         2 

Млађи сарадник         / 

Виши референт       22 

референт        / 

млађи референт        / 

намештеник - четврта 
врста радних места 

       1 

намештеник - пета врста 
радних места 

      13 

Радни однос на 
одређено време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 
/ 

 
        / 

Радни однос на 
одређено време 

(у Кабинету председника 
Општине) 

Број извршилаца 
 
 

самостални саветник        / 

саветник        / 

млађи саветник        2 

сарадник        / 

млађи сарадник        / 

виши референт        / 

референт        / 

млађи референт        / 

намештеник – прва врста 
радних места 

       1 

намештеник – трећа 
врста радних места 

       1 

намештеник – четврта 
врста радних места 
 

       1 

 

Приправници 
висока стручна спрема 
виша стручна спрема 
средња стручна спрема 

Број извршилаца 
       / 
       / 
       / 

 
 

II У осталом делу Кадровски план у општини 
Књажевац, који је саставни део  Одлуке о 
буџету општине Књажевац за 2019. годину („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 28/2018) остаје 
непромењен. 

 
Број:   400-102/2019-01  
Датум:  27.03.2019. године  
К њ а ж е в а ц 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
 
14 

На основу члана 69. и 70. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС“, 
бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), члана 9. став 
2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр.36/09 и 10/13), члана 9. и 10. Одлуке 
о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине општина Књажевац („Службени лист 
општине Књажевац“, бр. 1/2010 и 4/12), и  Програма 
заштите животне средине општине Књажевац за 
период 2016-2020 године („Службени лист општине 
Књажевац“, бр. 31/16 ), по прибављеној Сагласности 
Министарства  заштите животне средине Републике 
Србије, бр. 353-01-02792/2018-03, од 
25.02.2019.године, Општинско веће општине 
Књажевац, на седници одржаној, дана  19.03.2019. 
године, доноси 

 
ПРОГРАМ  КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ KЊАЖЕВЦА 
 ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
I ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

Програмом контроле квалитета ваздуха успоставља 
се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа 
загађујућих материја у ваздуху на територији 
општине Књажевац. 
Локална мрежа мерних места успоставља се ради 
праћења квалитета ваздуха на нивоу јединице 
локалне самоуправе. 
Праћење квалитета ваздуха у Локалној мрежи 
обавља се према Програму који је усклађен са 
програмом контроле квалитета ваздуха у државној 
мрежи и који за своју територију доноси надлежни 
орган јединице локалне самоуправе, уз предходно 
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прибављену сагласност министарства надлежног за 
послове заштите животне средине. 
Показатељи квалитета ваздуха у општини 
Књажевац обезбеђују се праћењем и контролом 
степена загађења ваздуха, мерењем нивоа 
загађујућих материја у ваздуху у оквиру Локалне 
мреже мерних мерних места, према Програму 
контроле квалитета ваздуха на територији општине 
Књажевац за 2019. годину, којим се одређује број и 
распоред мерних места, као и обим, врста и 
учесталост мерења. 
Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом 
нивоа загађујућих материја у ваздуху, пореклом од 
стационарних извора и покретних извора 
загађивања. 
На основу података о нивоу загађујућих материја у 
ваздуху врши се оцена квалитета ваздуха. 
 
II СИСТЕМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

У циљу управљања квалитетом ваздуха у Књажевцу 
успоставља се систем праћења и контроле степена 
загађења ваздуха и одржавања базе података о 
квалитету ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних 
места коју чине фиксна мерна места. 
Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху 
врши се фиксним мерењем нивоа загађујућих 

материја у Локалној мрежи  мерних места на 
локацијама за: 
1) континуална фиксна мерења, 
2) индикативна мерења и 
3) наменска мерења у случају процене. 
 
1. ЛОКАЛНА МРЕЖА   МЕРНИХ МЕСТА 

Локална мрежа мерних места за праћење квалитета 
ваздуха у Књажевцу успоставља се овим 
Програмом, а чине је континуална  фиксна и 
индикативна: 
 
1.1.Континуална мерења нивоа загађујућих 
материја пореклом од стационарних извора 
загађивања ваздуха врши се у мрежи мерних 
места у насељеном подручју  на локацијама 
приказаним  у  – Табели 1. 
Мерења обухватају: чађ, SO2, NO2 
Учесталост мерења: 365 дана, 24 – часовна 

мерења сваки дан током целе године за: чађ, SO2,  
и NO2 
Мерна места су дата у Табели 1.           
 
Табела 1. – Мрежа мерних мерних места за 

континуална мерења нивоа загађујућих 
материја на фиксним мерним местима пореклом од 
стационарних извора загађивања ваздухa 

 

Редни 
број      

Назив мерног места  Врста станице             Загађујуће материје 

чађ SO2 NO2 

1 
 

Дом ученика средњих 
школа, Капларова, бр. 10, 
Књажевац 
 

Мерно место 
 (урбана зона ) 
 

х х 
 

х 
 

2 
 

„Джервин“   
( у објекту дома старих у 
Карађорђевој ) 

Мерно место  
( индустријска зона ) 

х х 
 

х 
 

 
1.2. Повремена индикативна мерења нивоа 
загађујућих материја пореклом од покретних 
извора загађивања (азотдиоксид  и  
сумпордиоксид) – Табела 2. 
Мерења обухватају: NO2, SO2, 
Учесталост мерења: Мерење се врши  једном 

недељно током целе године, 

Мерна места су дата у Табели 2. 
Табела 2. – Мрежа мерних места за индикативна 

мерења нивоа загађујућих материја 
пореклом од покретних извора загађивања 
 

Редни 
број    

 
Назив мерног места 

                         Загађујуће материје 

 Азот диоксид 
       NO2 

    Сумпор диоксид  

                   SO2 

1. Раскрсница код обданишта „Црвен 
капа „ 

х 
 

х 
 

1.3. Фиксна континуала мерења суспендованих 
честица PM10 и индикативна мерења тешких 
метала  ( арсен, кадмијум, никл и бензо(а) пирен) 
у фракцији  PM10 суспендованих честица . 

 
Мерења обухватају: Мерење суспендованих 
честица PM10 и индикaтивна мерења тешких 

метала   ( арсен, кадмијум, никл и бензо(а) пирен) у 
фракцији  PM10 суспендованих честица.  
Учесталост мерења: PM10 - динамика  мерења 365 

дана ;  
Учесталост мерњења: индикативна мерења 

тешких метала ( арсен, кадмијум, никл и бензо(а) 
пирен) ) у фракцији  PM10 суспендованих честица - 

динамика мерњења једном недељно током целе 
године. 
Мерно место: - Дом за старе   
 
2. МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе 
доноси одлуку о мерењима посебне намене у 
случајевима када постоји основана сумња да је 
дошло до загађења ваздуха које може    нарушити 
здравље људи и/или животну средину, која садржи 
начин и рокове мерења, као и врсту загађујућих 
материја које је потребно мерити. 
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3. ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 
3.1. Обезбеђивање квалитета података 

Тумачење резултата испитивања вршило би се у 
складу са Законом о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр.36/09 и 10/13) и Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха („Службени гласник РС“, бр.11/10, 75/10 и 
63/13). 
Сва мерења, обраду и анализу података, проверу 
валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
стручна организација која је акредитована као 
лабораторија за испитивање квалитета ваздуха и 
која поседује акредитоване методе за мерење свих 
загађујућих материја обухваћених Програмом, као и 
овлашћење Министарства надлежног за послове 
заштите животне средине за вршење мониторинга 
квалитета ваздуха – мерење нивоа загађујућих 
материја у ваздуху. 
Стручна организација која врши мониторинг ваздуха 
стара се о примени адекватних метода испитивања, 
одржавању мерних места, мерних инструмената са 
пратећом опремом, опреме за пријем и пренос 
података ради обезбеђења захтева у погледу 
квалитета података који се користе за оцењивање 
квалитета ваздуха. 
На основу резултата мерења нивоа загађујућих 
материја, вршила би се анализа у циљу праћења 
просторне и временске расподеле загађујућих 
материја и утврђивање тренда концентрација 
одређених полутаната у ваздуху. 
3.2. Редовно извештавање 

Извештаје о извршеним мерењима, односно о 
резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру 
Локалне мреже мерних места, стручна организација 
доставља Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, надлежном за заштиту животне 
средине Општинске управе Књажевац, до 15 у 
месецу за предходни месец, а годишњи извештај у 
року од 30 дана, од дана истека календарске године 
за предходну годину  у писаној форми и у 
електронској форми ( excell фoрмaт или у другoм 
eлeктрoнскoм фoрмaту пoгoднoм зa дaљу oбрaду ). 
Достављени извештаји треба да садрже опис 
методологије, резултате праћења квалитета 
ваздуха, табеларно и графички приказане и 
текстуално објашњење, као и закључак о квалитету 
ваздуха на утврђеним мерним местима. 
Податке о квалитету ваздуха из Локалне мреже као 
и резултате у случају мерења посебне намене  
Одељење за привреду и друштвене делатности, 
надлежно за заштиту животне средине Општинске 
управе Књажевац, дужно је да достаља Агенцији за 
заштиту животне средине Републике Србије до 15 у 
месецу за предходни месец, а годишњи извештај у 
року од 60 дана, од дана истека календарске године 
за предходну годину а о подацима о квалитету 
ваздуха редовно обавештава јавност путем 
средстава јавног информисања, електронским 
медијима, као и на веб- страници општине или на 
други начин у складу са законом. 
3.3. Извештавање и мере у случају прекорачења 
концентрација 

У скалду са чланом 23. Закона о заштити ваздуха, у 
случају прекорачења концентрацијa утврђених 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха, обавештава се јавност путем 
радиа, телевизије, дневних новина, интернета и/или 
на други погодан начин. 
Превентивне мере могу да се односе на саобраћај 
моторних возила, рад индустријских постројења, 
употребу производа који садрже загађујуће материје 
и начин грејања домаћинстава, као и предузимање 
специфичних активности намењених заштити 
осетљивих група становиштва, нарочито деце. 
 
3.4 Доношење планова квалитета ваздуха 

На основу члана 31. Закона о заштити ваздуха у 
зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће 
категорије, односно када загађење ваздуха 
превазилази ефекте мера које се предузимају 
односно када је угрожен капацитет животне средине 
или постоји стално загађење ваздуха на одређеном 
простору, надлежни орган јединице локалне 
самоуправе дужан је да донесе План квалитета 
ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће 
граничне вредности или циљне вредности утврђене 
актом из члана 18. став 1. овог Закона. План из 
става 1. овог члана доноси се на основу оцене 
стања квалитета ваздуха и обухвата све главне 
загађујуће материје и главне изворе загађивања 
ваздуха који су довели до загађења. 
 
4. ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

Обавеза надлежног органа је да на овај Програм, 
којим се успоставља Локална мрежа мерних места, 
прибави сагласност надлежног Mинистарства за 
заштиту животне средине Републике Србије. 
Одељење за привреду и друштвене делатности, 
надлежно за заштиту животне средине Општинске 
управе Књажевац, прибавио је сагласност 
Министарства заштитe животне средине Републике 
Србије бр. 353-01-02792/2018 - 03, од 25.02.2019. 
године, на предложени Програм, у складу са чланом 
15. Став 4. Закона о заштити ваздуха. 
 
III АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма контроле квалитета ваздуха 
обухвата три фазе: 
I фаза – Доношење Програма контроле квалитета 

ваздуха на територији општине Књажевац  за 2019. 
годину, од стране Општинског већа општине 
Књажевац уз сагласност Министарства; 
II фаза – Избор стручне организације за 

реализацију Програма, која је акредитована као 
лабораторија за испитивање, односно која 
испуњава прописане услове за мерење свих 
наведених загађујућих материја и која поседује 
дозволу Министарства надлежног за послове 
заштите животне средине за мерење нивоа 
загађујућих материја у ваздуху, у случају потребе 
спровођењем поступка јавне набавке мале 
вредности и закључење Уговора ; 
III фаза – Реализација Програма контроле 

квалитета ваздуха на територији општине 
Књажевац  за 2019. годину, од стране изабране 
стручне организације. 
 
IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Програм контроле квалитета ваздуха на територији 
општине Књажевац  за 2019. годину 
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финансираће се из средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине.  
 
Програм ступа на снагу даном доношења. 
Програм објавити у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 501- 138/2018-09 
Дана: 19.03.2019. године 

К њ а ж е в ц    
ПРЕДСЕДНИК   

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                
мр Милан Ђокић, с.р. 

 
Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
Општинско веће  
БР: 501- 138/2018-09 
Датум: 19.03.2019.год. 
К њ а ж е в а ц 
 
      Општинско веће општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 19.03.2019. године, разматрајући 
Предлог програма контроле квалитета ваздуха на 
територији Књажевца  за 2019. год. , донело је 
следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се  Програм контроле квалитета ваздуха 

на територији Књажевца  за 2019. год., бр.501- 
138/2018-09 од 19.03.2019 године уз прибављену 
Сагласност Министарства заштите животне средине 
Републике Србије, бр.353-01-02792/2018-03 од 
25.02.2019.године. 
 
2. Обавезује се Одељење за привреду и друштвене 

делатности да обавести Министарство заштите 
животне средине  о усвајању Програма, броју  
„Службеног листа општине Књажевац“  у којем је 
исти објављен, као и које је овлашћено правно лице 
ангашовано за реализацију овог Програма; 
 
3. Програм и закључак  објавити у „Службеном 

листу општине Књажевац“. 
 
4. Закључак доставити: Министарству заштите 

животне средине, Сектору за управљање животном 
средином, Одељењу за заштиту ваздуха и озонског 
омотача, Одељењу за привреду и друштвене 
делатност,  Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јаних прихода и а/а. 
 

                                                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК   

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                
мр Милан Ђокић, с.р. 
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