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Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
Општинско веће 
Број: 06-62/2019-09 
05.07.2019. године 
К њ а ж е в а ц 
 
ПРЕДМЕТ: Закључак Општинског већа 

 
          Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 05.07.2019. године, донело је 
следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о пореском завршном 

рачуну за 2018. годину, број 435-1/2019-05 
од дана 04.07.2019. године. 

 
2. Закључак доставити: Одељењу за буџет, 

финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и а/а. 

 
                                                         ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                           мр Милан Ђокић 
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Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ     
Одељење за буџет, финансије и                                          
утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода 
Број. 435-1/2019-05 
Датум : 04.07.2019. године 
К њ а ж е в а ц 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Одељење за буџет, финансије и утврђивање 

и наплату локалних јавних прихода Општинске 
управе Књажевац, на основу чл.78. став 1. тачка 2), 
подтачка (2) Закона о буџетском систему (''Сл. 
гласник РС'' бр. 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, 
95/2018 и 31/2019) и члана 46. став 1. тачка 4) Закона 
о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 
129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 
47/2018), ради транспарентности и сазнања, а у 
циљу надзора над радом Општинске управе, 
подноси 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕСКОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 

2018. ГОДИНУ 
 

На дан 31.децембар 2018. год. врши се обрада 
података за све пореске обвезнике по свим јавним 
приходима, које наплаћује порески орган, која 
обезбеђује: 

1) Укупно пренет дуг из предходне године и 
доспео текући дуг до 31.12.2018.г.; 

2) Укупно пренете претплате из предходне 
године и текуће уплате до 31.12.2018.г.; 

3) Укупно пренету камату из предходне године 
и обрачунату камату до 31.12.2018.год.; 

4) Укупно наплаћену камату до 31.12.2018. 
године; 

5) Салдо, по свим уплатним рачунима на дан 
31.12.2018. година. 

Порески бруто годишњи извештај за период 

01.01.2018.  – 31.12.2018. године, саставља се на 
основу промета и салда свих синтетичких рачуна 
главне књиге класе „0“, „1“ и „2“, остварених у 
фискалној години за коју се саставља годишњи 
порески извештај. 

Уплатни рачун  07111470 – Порез на 
земљиште, у класи „0“, показује  да је на овом 

рачуну u 2018. години, уплаћено 97.154,55 динара, 
затим овај рачун кроз класу „1“, приказује  почетно 
стање, односно пренос укупног дуга са каматому 
износу од 28.337.253,86  и претплату из претходног 
периода у износу од 579.948,17, и текући промет 
кроз уплату od 97.154,55 и задужење од 4.182,48 за 
2018. годину из кога произилази укупан промет у току 
године у дуговном и потражном смислу, што 
резултира потражним салдом у износу од 
27.664.333,62 динара на крају године за овај рачун. 

Класа „2“ овог уплатног рачуна пореза на земљиште, 
приказује рачун пореског обвезника у дуговном салду 
у износу од 27.664.333,62  динара. 

Уплатни рачун 07131210, - Порез на 
имовину обвезника који не воде пословне књиге,    

у класи „0“, показује  да је на овом рачуну у 2018. 
години уплаћено 32.824.476,09 динара, затим овај 
рачун кроз класу „1“, приказује  почетно стање, 
односно пренос укупног дуга са каматом у износу од 
68.262.155,60  и претплату у износу од 2.960.797,45, 
из претходног периода, и текући промет кроз уплату  
и задужење у износу од 36.199.523,59 за 2018. 
годину из кога произилази укупан промет у току 
године у дуговном и потражном смислу, што 
резултира потражним салдом у износу од 
68.676.405,65 динара на крају године за овај рачун. 

Класа „2“ овог уплатног рачуна - Порез на имовину 
обвезника који не воде пословне књиге,  приказује 
рачун пореског обвезника у дуговном салду у износу 
од 68.676.405,65  динара динара. 

Уплатни рачун 07131220, - Порез на 
имовину обвезника који  воде пословне књиге, у 

класи „0“, показује  да је на овом рачуну у 2018. 
години, уплаћено 33.623.917,98динара, затим овај 
рачун кроз класу „1“, приказује  почетно стање, 
односно пренос укупног дуга са каматом у износу од 
97.235.268,79  и претплату у износу од 664.938,12, из 
претходног периода, и текући промет кроз уплату  и 
задужења у износу од 37.020.311,61 за 2018. годину 
из кога произилази укупан промет у току године у 
дуговном и потражном смислу, што резултира 
потражним салдом у износу од  99.966.724,30 динара 

на крају године за овај рачун. 
Класа „2“ овог уплатног рачуна - Порез на 

имовину обвезника који воде пословне књиге,  
приказује рачун пореског обвезника у дуговном салду 
у износу од 99.966.724,30  динара. 
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Уплатни рачун 07145620, - Посебна 
накнада за заштиту и унапређење животне 
средине, у класи „0“, показује  да је на овом рачуну у 

2018. години уплаћено 34.175.019,83 динара, затим 
овај рачун кроз класу „1“, приказује  почетно стање, 
односно пренос укупног дуга са каматом у износу од 
45.704.147,15  и претплату у износу од 1.525.497,57 
из претходног периода, и текући промет, кроз уплату  
и задужење у износу од 14.155.063,56 за 2018. 
годину из кога произилази укупан промет у току 
године у дуговном и потражном смислу, што 
резултира потражним салдом у износу од 
24.159.854,68 динара на крају године за овај рачун. 

Класа „2“ овог уплатног рачуна - Посебна накнада за 
заштиту и унапређење животне средине, приказује 
рачун пореског обвезника у дуговном салду у износу 
од  24.159.854,68   динара. 

Уплатни рачун 07161110, - Комунална 
такса за истицање фирме на пословном 
простору,  у класи „0“, показује  да је на овом 

рачуну, у 2018. години уплаћено 11.582.332,18  
динара, затим овај рачун кроз класу „1“, приказује  
почетно стање, односно пренос укупног дуга са 
каматом у износу од 52.857.889,46     и претплату у 
износу од 3.799..040,71, из претходног периода, и 
текући промет, кроз уплату  и задужење у износу од 
8.934.639,67 за 2018. годину из кога произилази 
укупан промет у току године у дуговном и потражном 
смислу, што резултира потражним салдом у износу 
од 46.407.249,81 динара на крају године за овај 

рачун. 
Класа „2“ овог уплатног рачуна -  Комунална 

такса за истицање фирме на пословном,  приказује 
рачун пореског обвезника у дуговном салду у износу 
од 46.407.249,81      динара. 

Уплатни рачун 07415340, - Накнада за 
коришћење грађевинског земљишта, у класи „0“, 

показује да је на овом рачуну уплаћено у 2018. 
Години, 4.852.256,53 динара, затим овај рачун кроз 
класу „1“, приказује  почетно стање, односно пренос 
укупног дуга са каматом у износу од 102.963.933,38  
и претплату у износу од 2.937.180,35, из претходног 
периода, и текући промет, кроз уплату  и задужење у 
износу од  1.069.186,99 за 2018. годину из кога 
произилази укупан промет у току године у дуговном и 
потражном смислу, што резултира потражним 
салдом у износу од 96.270.709,23 динара на крају 

године за овај рачун. 
Класа „2“С овог уплатног рачуна - Накнада 

за коришћење грађевинског земљишта,  приказује 
рачун пореског обвезника у дуговном салду у износу 
од 96.270.709,23     динара. 

Порески бруто годишњи извештај за 

период 01.01.2018.  – 31.12.2018. године, састављен 
је на основу промета и салда свих синтетичких 
рачуна главне књиге класе „0“, „1“ и „2“ остварених у 
фискалној години за коју се саставља годишњи 
порески извештај на Obrascu GO – 1,(у прилогу). 

Порески нето годишњи извештај за 

период 01.01.2018.  – 31.12.2018. године, саставља 
се на Obrascu GO – 2,(у прилогу). 

Порески нето годишњи извештај састављен је на 
основу салда свих синтетичких рачуна главне књиге 
класе „0“, „1“ и „2“ остварених у фискалној години за 
коју се саставља годишњи порески извештај. 
Он се састоји од активе и пасиве. Актива класе „2“ 
свих уплатних рачуна, представља рачуне пореских 

обвезника, која је једнака пасиви класе „1“ рачуна 
директних и индиректних корисника буџета. 

Порески нето годишњи извештај је 
финансијски извештај  о стању свих уплатних рачуна 
јавних прихода на дан 31.12.2018. године. 
Он се састоји од упоредног приказа активе и пасиве, 
које мора да буду једнаке. 

Значи салдо из класе „1“ Пореског бруто 
извештаја за период 01.01.2018.-31.12.2018. се 
преноси у пасиву Пореског нето годишњег извештаја 
за период 01.01.2018.-31.12.2018. и он је једнак 
салду класе „2“, која представља рачуне пореских 
обвезника, а у пореском нето годишњем извештају 
активу. 
 
Шеф Одсека за утврђивање и                                                               
наплату локалних јавних прихода 

Дипл.економиста Весна Живковић                                 
                                                       

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 Дипл.економиста Анкица Марковић 
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Општинска управа општине Књажевац – 
Одељење за привреду и друштвене делатности, на 
основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима (''Сл. гласник РС'', број 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013- Одлука УС, 55/2014, 96/2015- др. 
закон , 9/2016- Одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 
41/2018- др. закон) и закључака Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији 
општине Књажевац, број 06-61/2019-09 од дана 
4.7.2019. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ     
                               

Члан 1. 
 

Овим Решењем врши се измена и допуна 
Решења о техничком регулисању саобраћаја на 
територији општине Књажевац (''Сл.лист општине 
Књажевац'', број 7/2009, 10/2009, 4/2011, 6/2012, 
8/2014, 18/2014, 8/2015, 9/2015 и 13/2017, 4/2018 , 
14/2018 и 24/2018 и 5/2019), у даљем тексту: 
Решење. 
 

Члан 2. 
 

У члану 9. Став 1. после алинеје 10. Додаје 
се нова алинеја и гласи: 
„- крак улице Кеј Вељка Влаховића, од улице  
Капларове до улице Стевана Мокрањца, у мсру 
кретања ка улици Стевана Мокрањца“. 
 

Члан 3. 
 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењиваће се наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Књажевац'' 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 
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Број: 344-75/2019-06 
Дана: 5.7.2019. године                                                  
   
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА     

                                                                                  
Дипл. економиста Марија Јеленковић       
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