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На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015), члана 10. став 2. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе „Бајка“ Књажевац („Сл. лист 
општина“, број 8/97, 25/02, 13/03, 4/05 и „Сл. лист 
општине Књажевац“ број 9/2010), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
18.10.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план 

рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за 
радну 2017/2018 годину, број 270, од 14.09.2017. 
године, који је усвојио Управни одбор, на седници 
одржаној 14.09.2016. године, Одлуком број 277.  
 

II  
 

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

 
III  

 

 Решење доставити: Предшколској установи 
„Бајка“ 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 - 41/2017 – 01                                                                               
18.10.2017. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
2 

На основу члана 9. Одлуке о оснивању 
Регионалног центра за стручно усавршавање 
Књажевац, број 19/2012), члана 4. и 23. Статута  
Регионалног центра за стручно усавршавање број 
3/2012 од 22.11.2012. године, на који је Скупштина 
општине  Књажевац дала сагласност Решењем  број  
022-31/2012-01 од 04.12.2012. године („Сл. лист 
општине Књажевац“ број 22/2012), и члана 30. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“,  број 4/2009 и 10/2015) Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
18.10.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању директора Регионалног центра за 

стручно усавршавање Књажевац 

 
 I 

             

 ДЕЈАН ТОМИЋ, професор  разредне  

наставе  из Књажевца, именује се за директора 
Регионалног центра за стручно усавршавање 
Књажевац.  

 
 II 

 
Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 

III 

 
Решење доставити: ДејануТомићу из 

Књажевца, Регионалном центру за стручно 
усавршавање Књажевац и архиви општине 
Књажевац. 
 
Број: 022 - 65/2017- 01                                                                             
18.10.2017. године                                                                               
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
3 

На основу члана 24.став 3, 42. и  43. Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) 
и члана 32. Став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – 
др. закон и  101/16 – др. закон ), члана 30 став 1, 
тачка 15. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/09 и 10/15), Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној дана 
18.10.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању директора Јавног комуналног 

предузећа „Топлана“ Књажевац 

 
 
 

1. ЉУБОДРАГ ТРИЧКОВИЋ, дипломирани 
машински инжењер из Књажевца, именује се за 
директора Јавног комуналног предузећа „Топлана“ 
Књажевац, на период од 4 године. 

 
2. Именовани је дужан да ступи на функцију 

у року од осам дана од дана објављивања овог 
Решења у „Службеном гласнику  Републике Србије“. 

 
3.  Ово Решење је коначно. 
 
4. Решењe објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, у “Службеном листу општине 
Књажевац“ и на интернет страници општине 
Књажевац. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 24. став 3 Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16)  
прописано је да директора  јавног предузећа 
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именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од 4 године, на основу 
спроведеног јавног конкурса.  

Чланом 32. Став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 
83/14 – др. закон и  101/16 – др. закон) прописана је 
надлежност Скупштине општине у погледу 
именовања директора јавних предузећа, а иста је 
садржана и у чл. члана 30 став 1, тачка 15. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 4/09 и 10/15). Одредбама чланова 41, 42. и 43. 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/16) прописан је поступак за именовање 
директора, односно,  начин објављивања акта о 
именовању директора.  

Скупштина општине Књажевац је на 
седници одржаној дана 12.07.2017. године, Одлуком 
о спровођењу Огласа о јавном конкурсу за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 
“Топлана”, Књажевац, (“Сл. лист општине 
Књажевац”, број 10/17),  покренула поступак за 
спровођење јавног конкурса за именовање 
директора напред наведеног јавног предузећа и 
образовала Комисију за спровођење јавног конкурса 
за избор директора јавних и јавних комуналних 
предузећа  чији је оснивач општина Књажевац и 
утврдила текст  Огласа о јавном конкурсу. 

Текст Огласа о јавном конкурсу објављен је  
у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 
71/17 и у дневном листу “Данас” дана 19.07.2017. 
године.  Конкурс је био отворен 30 дана. 

Комисија је по истеку рока за подношење 
пријава, на седници одржаној дана 23.08.2017. 
године, констатовала да су на Оглас о јавном 
конкурсу за избор директора овог јавног предузећа, 
поднете  

три пријаве, од којих су две биле 
благовремене и потпуне а једна благовремена и 
непотпуна. Пријаву која је била непотпуна, Комисија 
је одбацила Закључком.  На седници одржаној дана 
18.09.2017. године са кандидатима је обављен 
усмени разговор и истог дана је извршена провера 
знања рада на рачунару и знања страног језика 
обављена од стране стручних лица а сходно Уредби 
о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа (“Сл. гласник РС”, број 65/2016), у даљем 
тексту Уредба.  

Комисија је записником број 023-59/2017-01 
од 18.09.2017. године констатовала да кандидати 
испуњавају све потребне услове предвиђене 
Огласом о јавном конкурсу као и услове прописане 
Законом о јавним предузећима и Уредбом, за 
обављање послова директора овог јавног 
предузећа. 

Имајући у виду обављени разговор 
кандидата и Комисије, приложену документацију 
која је била предвиђена конкурсом, као и Налазе 
стручних лица о провери знања страног језика и 
рада на рачунару, Комисија је након извршеног 
бодовања а у циљу састављања Ранг листе, 
утврдила да оба кандидата имају исти број бодова, 
и једногласно одлучила да у овом случају треба 
применити  чл. 12. став 2 Уредбе о мерилима за 
именовање директора јавних предузећа („Сл. 
гласник РС“, број 65/16). Одредбом члана 12. став 2 
Уредбе о мерилима за именовање директора јавних 
предузећа („Сл. Гласник РС“, број 65/16) прописано 
је следеће: 

“Ако два или више кандидата имају једнак 
резултат, примењују се према наведеном 
редоследу следећа мерила: 

-Дуже радно искуство у организовању рада 
и вођењу послова (при чему се рачунају године и 
пуни месеци радног искуства ) 

-Дуже радно искуство на пословима кoји су 
повезани са пословима јавног предузећа(при чему 
се рачунају године и пуни месеци радног искуства) 

-Виши степен високог образовања.” 
Применом овог члана Уредбе, Комисија је 

утврдила ранг листу кандидата, и то: 
Љубодраг Тричковић, дипломирани 

машински инжењер из Књажевца 
Небојша Митић, диплoмирани инжињер 

машинства из Књажевца. 
Ранг листу кандидата са Записницима, 

Комисија је доставила Општинском већу, ради 
припреме предлога о именовању и усвајања на 
Скупштини општине, сходно  члану 41. Став 2. и 3. 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/16) као и глави IV Решењa о образовању 
Комисије за спровођење јавног конкурса за избор 
директора јавних и јавних комуналних предузећа 
чији је оснивач општина Књажевац, број 023-
47/2017-01 од 12.07.2017. године. 

Општинско веће општине Књажевац на 
својој седници, утврдило је предлог Решења о 
именовању и исти доставило Скупштини општине 
Књажевац. 

На основу напред наведеног донето је 
Решење као у диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути управни 
спор у року од 30 дана од дана пријема овог 
Решења. 
 
Број 023-59/2017- 01                                                                                      
Дана: 18.10.2017. године                                                                            
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 24. став 3, 42. и  43. 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/16) и члана 32. Став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – 
др. закон и  101/16 – др. закон ), члана 30. став 1, 
тачка 15. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/09 и 10/15), Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној дана 
18.10.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању директора Јавног предузећа 

„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац 

 
1. МЛАДЕН РАДОСАВЉЕВИЋ, дипломирани 
инжењер машинства из Књажевца, именује се за 
директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, на период од 4 године. 
 
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања овог Решења у 
„Службеном гласнику  Републике Србије“. 
 
3.  Ово Решење је коначно. 
 
4. Решењe објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, у “Службеном листу општине 
Књажевац“ и на интернет страници општине 
Књажевац. 



 
СТРАНА 3 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 14  18.ОКТОБАР 2017 
 

 
  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
            Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16)  
прописано је да директора  јавног предузећа 
именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од 4 године, на основу 
спроведеног јавног конкурса.  
Чланом 32. Став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – 
др. закон и  101/16 – др. закон) прописана је 
надлежност Скупштине општине у погледу 
именовања директора јавних предузећа, а иста је 
садржана и у чл. члана 30 став 1, тачка 15. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 4/09 и 10/15). Одредбама чланова 41, 42. и 43. 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/16) прописан је поступак за именовање 
директора, односно,  начин објављивања акта о 
именовању директора.  
           Скупштина општине Књажевац је на седници 
одржаној дана 12.07.2017. године, Одлуком о 
спровођењу Огласа о јавном конкурсу за именовање 
директора Јавног предузећа “Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац”, 
Књажевац, (“Сл. лист општине Књажевац”, број 
10/17), покренула поступак за спровођење јавног 
конкурса за именовање директора напред 
наведеног јавног предузећа и образовала Комисију 
за спровођење јавног конкурса за избор директора 
јавних и јавних комуналних предузећа чији је 
оснивач општина Књажевац и утврдила текст  
Огласа о јавном конкурсу. 
            Текст Огласа о јавном конкурсу објављен је  
у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 
71/17 и у дневном листу “Данас” дана 19.07.2017. 
године.  Конкурс је био отворен 30 дана. 
Комисија је по истеку рока за подношење пријава, 
на седници одржаној дана 23.08.2017. године, 
констатовала да је на Оглас о јавном конкурсу за 
избор директора овог јавног предузећа, поднета 
једна пријава која је благовремена и потпуна. На 
седници одржаној дана 18.09.2017. године са 
кандидатом је обављен усмени разговор и истог 
дана је извршена провера знања рада на рачунару 
и знања страног језика обављена од стране 
стручних лица а сходно Уредби о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа (“Сл. 
гласник РС”, број 65/16), у даљем тексту Уредба.  
          На основу увида у расположиву 
документацију, обављеног разговора са кандидатом 
и извршене провере знања страног језика и рада на 
рачунару, Комисија је записником број 023-60/2017-
01 од 18.09.2017. године констатовала да кандидат 
испуњава све потребне услове предвиђене Огласом 
о јавном конкурсу као и услове прописане Законом о 
јавним предузећима и Уредбом, за обављање 
послова директора овог јавног предузећа. 
Ранг листу кандидата са Записницима, Комисија је 
доставила Општинском већу, ради припреме 
предлога о именовању и усвајања на Скупштини 
општине, сходно  члану 41. Став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) 
као и глави IV Решењa о образовању Комисије за 
спровођење јавног конкурса за избор директора 
јавних и јавних комуналних предузећа чији је 

оснивач општина Књажевац, број 023-47/2017-01 од 
12.07.2017. године. 
          Општинско веће општине Књажевац на својој 
седници, утврдило је предлог Решења о именовању 
и исти доставило Скупштини општине Књажевац. 
На основу напред наведеног донето је Решење као 
у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

Решења може се покренути управни спор у року од 
30 дана од дана пријема овог Решења. 
 
Број: 023 - 60/2017- 01                                                                                    
Дана:18.10.2017. године                                                                              
К њ а ж е в а ц   

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 24.став 3, 42. и  43. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) и 
члана 32. Став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – 
др. закон и  101/16 – др. закон ), члана 30 став 1, 
тачка 15. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/09 и 10/15), Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној дана 
18.10.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању директора Јавног комуналног 

предузећа „Стандард“ Књажевац 

 
 
 

1. ОМИЛ РАНЂЕЛОВИЋ, дипломирани машински 
инжењер из Књажевца, именује се за директора 
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, 
на период од 4 године. 
 
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања овог Решења у 
„Службеном гласнику  Републике Србије“. 
 
3.  Ово Решење је коначно. 
 
4. Решењe објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, у “Службеном листу општине 
Књажевац“ и на интернет страници општине 
Књажевац. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Чланом 24. став 3 Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16)  
прописано је да директора  јавног предузећа 
именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од 4 године, на основу 
спроведеног јавног конкурса.  
Чланом 32. Став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – др. закон и  101/2016 – др. закон) 
прописана је надлежност Скупштине општине у 
погледу именовања директора јавних предузећа, а 
иста је садржана и у чл. члана 30 став 1, тачка 15. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/09 и 10/15). Одредбама чланова 
41, 42. и 43. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“, број 15/16) прописан је поступак за 
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именовање директора, односно,  начин 
објављивања акта о именовању директора.  
          Скупштина општине Књажевац је на седници 
одржаној дана 12.07.2017. године, Одлуком о 
спровођењу Огласа о јавном конкурсу за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа “Стандард” 
Књажевац, (“Сл. лист општине Књажевац”, број 
10/17),  покренула поступак за спровођење јавног 
конкурса за именовање директора напред 
наведеног јавног предузећа и образовала Комисију 
за спровођење јавног конкурса за избор директора 
јавних и јавних комуналних предузећа  чији је 
оснивач општина Књажевац и утврдила текст  
Огласа о јавном конкурсу. 
         Текст Огласа о јавном конкурсу објављен је  у 
“Службеном гласнику Републике Србије”, број 71/17 
и у дневном листу “Данас” дана 19.07.2017. године.  
Конкурс је био отворен 30 дана. 
Комисија је по истеку рока за подношење пријава, 
на седници одржаној дана 23.08.2017. године, 
констатовала да је на Оглас о јавном конкурсу за 
избор директора овог јавног предузећа, поднета 
једна пријава која је благовремена и потпуна. На 
седници одржаној дана 18.09.2017. године са 
кандидатом је обављен усмени разговор и истог 
дана је извршена провера знања рада на рачунару 
и знања страног језика обављена од стране 
стручних лица а сходно Уредби о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа (“Сл. 
гласник РС”, број 65/16),у даљем тексту Уредба.  
            На основу увида у расположиву 
документацију, обављеног разговора са кандидатом 
и извршене провере знања страног језика и рада на 
рачунару, Комисија је записником број 023-61/2017-
01 од 18.09.2017. године констатовала да кандидат 
испуњава све потребне услове предвиђене Огласом 
о јавном конкурсу као и услове прописане Законом о 
јавним предузећима и Уредбом, за обављање 
послова директора овог јавног предузећа. 
Ранг листу кандидата са Записницима, Комисија је 
доставила Општинском већу, ради припреме 
предлога о именовању и усвајања на Скупштини 
општине, сходно  члану 41. Став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) 
као и глави IV Решењa о образовању Комисије за 
спровођење јавног конкурса за избор директора 
јавних и јавних комуналних предузећа чији је 
оснивач општина Књажевац, број 023-47/2017-01 од 
12.07.2017. године. 
          Општинско веће општине Књажевац на својој 
седници, утврдило је предлог Решења о именовању 
и исти доставило Скупштини општине Књажевац. 
На основу напред наведеног донето је Решење као 
у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

Решења може се покренути управни спор у року од 
30 дана од дана пријема овог Решења. 
 
Број: 023 - 61/2017- 01                                                                                   
Дана:18.10.2017. године                                                                             
К њ а ж е в а ц   

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС,“ број 129/2007 и 
83/2014 – др. закон) и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ 
број 4/2009 и 10/2015), а у вези са Локалним 
антикорупцијским планом општине Књажевац („Сл. 

лист општине Књажевац“, број 8/2017), Скупштина 
општине Књажевац , на седници одржаној 
18.10.2017. године,  доноси 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ОДГОВОРНИХ СУБЈЕКАТА У 
СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
За лице задужено за координацију 

одговорних субјеката у спровођењу активности из 
Локалног антикорупцијског плана општине 
Књажевац (у даљем тексту, ЛАП), одређује  се:  
 

Сања Драгићевић – Мартић, запослена у 

Општинској управи Књажевац. 
 

Члан 2. 

 
Лице из члана 1. овог Решења задужено је 

за координацију одговорних субјеката у спровођењу 
активности из ЛАП-а, има обавезу да води рачуна о 
роковима за спровођење активности, да о доспелим 
роковима и обавезама благовремено обавештава 
одговорне субјекте, као и да врши техничко-
организационо и административно усклађивање 
рада службеника/организационих јединица и органа 
општине у процесу спровођења активности из ЛАП-
а.  
 

Члан 3. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објављује се  у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  
 
Број: 020-15/2017-01                                                                                    
18.10.2017. године                                                                                     
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 2. и 4. Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 
88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 и 
101/2016) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015) 
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 
18.10.2017. године доноси 

 
О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 

Овом одлуком одређују се комуналне 
делатности пружања комуналних услуга од значаја 
за остваривање животних потреба физичких и 
правних лица код којих је општина Књажевац дужна 
да створи услове за обезбеђење одговарајућег 
квалитета, обима, доступности и континуитета, као и 
надзор над њиховим вршењем. 



 
СТРАНА 5 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 14  18.ОКТОБАР 2017 
 

 
  

 
Члан 2. 

 

Комуналне делатности у смислу ове одлуке 
су:  
1) снaбдeвaњe вoдoм зa пићe;  
2) прeчишћaвaњe и oдвoђeњe aтмoсфeрских и 
oтпaдних вoдa;  
3) прoизвoдњa, дистрибуциja и снaбдeвaњe 
тoплoтнoм eнeргиjoм; 
4) упрaвљaњe кoмунaлним oтпaдoм;  
5) грaдски и пригрaдски прeвoз путникa;  
6) упрaвљaњe грoбљимa и сaхрaњивaњe;  
7) пoгрeбнa дeлaтнoст; 
8) упрaвљaњe jaвним пaркирaлиштимa;  
9) oбeзбeђивaњe jaвнoг oсвeтљeњa;  
10) упрaвљaњe пиjaцaмa;  
11) oдржaвaњe улицa и путeвa;  
12) oдржaвaњe чистoћe нa пoвршинaмa jaвнe 
нaмeнe;  
13) oдржaвaњe jaвних зeлeних пoвршинa;  
14) димничaрскe услугe;  
15) дeлaтнoст зooхигиjeнe.  
 
 

1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

Члан 3. 
 

Снaбдeвaњe вoдoм зa пићe je зaхвaтaњe, 
прeчишћaвaњe, прeрaдa и испoрукa вoдe 
вoдoвoднoм мрeжoм дo мeрнoг инструмeнтa 
пoтрoшaчa, oбухвaтajући и мeрни инструмeнт.  

2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДБОЂЕЊЕ 
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

 
Члан 4. 

 

Прeчишћaвaњe и oдвoђeњe aтмoсфeрских и 
oтпaдних вoдa je сaкупљaњe, oдвoђeњe, 
прeчишћaвaњe и испуштaњe oтпaдних, 
aтмoсфeрских и пoвршинских вoдa сa пoвршинa 
jaвнe нaмeнe, oднoснo oд прикључкa кoрисникa нa 
уличну кaнaлизaциoну мрeжу, трeтмaн oтпaдних 
вoдa у пoстрojeњу зa прeчишћaвaњe, црпљeњe, 
oдвoз и трeтирaњe фeкaлиja из сeптичких jaмa.  

3. ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И 
СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 5. 

 

Прoизвoдњa и дистрибуциja тoплoтнe 
eнeргиje - цeнтрaлизoвaнa прoизвoдњa и 
дистрибуциja у вишe oбjeкaтa вoдeнe пaрe, тoплe 
или врeлe вoдe зa пoтрeбe грejaњa. 

4. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

Члан 6. 
 

Упрaвљaњe кoмунaлним oтпaдoм je 
сaкупљaњe кoмунaлнoг oтпaдa, њeгoвo oдвoжeњe, 
трeтмaн и бeзбeднo oдлaгaњe укључуjући 
упрaвљaњe, oдржaвaњe, сaнирaњe и зaтвaрaњe 

дeпoниja, кao и сeлeкциja сeкундaрних сирoвинa и 
oдржaвaњe, њихoвo склaдиштeњe и трeтмaн.  

5. ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

Члан 7. 
 

Грaдски и пригрaдски прeвoз путникa je прeвoз 
путникa унутaр нaсeљeних мeстa или измeђу 
нaсeљeних мeстa кoja сe нaлaзe нa тeритoриjи 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, кojи oбухвaтa jaвни 
линиjски прeвoз aутoбусoм, трoлejбусoм, трaмвajeм, 
мeтрooм, жичaрoм, путничким брoдoм, скeлoм и 
чaмцeм зa приврeднe сврхe, кao и oбeзбeђивaњe 
мeстa зa укрцaвaњe и искрцaвaњe путникa (стaницa, 
стajaлиштa и плутajућих oбjeкaтa зa пристajaњe 
плoвилa кoja вршe прeвoз путникa у дoмaћoj 
линиjскoj плoвидби и сл. кao сaoбрaћajних oбjeкaтa 
кojи сe кoристe у тим видoвимa прeвoзa. 

4. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И 
САХРАЊИВАЊЕ 

Члан 8. 
 

Упрaвљaњe грoбљимa и сaхрaњивaњe je: 
упрaвљaњe и oдржaвaњe грoбљa; oдржaвaњe 
грoбнoг мeстa и нaплaтa нaкнaдe зa oдржaвaњe 
грoбнoг мeстa; oбeзбeђивaњe, дaвaњe у зaкуп и 
прoдaja урeђeних грoбних мeстa; пoкoпaвaњe и 
eксхумaциja пoсмртних oстaтaкa, крeмирaњe и 
oстaвљaњe пeпeлa пoкojникa; oдржaвaњe oбjeкaтa 
кojи сe нaлaзe у склoпу грoбљa (мртвaчницa, 
кaпeлa, рoзaриjум, кoлумбaриjум, крeмaтoриjум); 
oдржaвaњe пaсивних грoбaљa и спoмeн-oбeлeжja. 

5. ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ 

Члан 9. 
 

Пoгрeбнa дeлaтнoст je прeузимaњe и 
прeвoз пoсмртних oстaтaкa oд мeстa смрти, oднoснo 
мeстa нa кoмe сe нaлaзи умрлa oсoбa (стaн, 
здрaвствeнa устaнoвa, институти зa судску 
мeдицину и пaтoлoгиjу, устaнoвe сoциjaлнe зaштитe 
и другa мeстa) и прeвoз дo мeстa oдрeђeнoг 
пoсeбним прoписoм (пaтoлoгиje, судскe мeдицинe, 
грoбљa, крeмaтoриjумa, aeрoдрoмa, пoслoвнoг 
прoстoрa пoгрeбнoг прeдузeћa у кoм пoстoje 
прoписaни услoви зa смeштaj и чувaњe пoкojникa), 
oргaнизaциja сaхрaнe и испрaћaja сa прибaвљaњeм 
пoтрeбнe дoкумeнтaциje зa oргaнизaциjу прeвoзa и 
сaхрaњивaњa, чувaњe пoсмртних oстaтaкa у 
рaсхлaднoм урeђajу и припрeмaњe пoкojникa зa 
сaхрaњивaњe. 

8. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

Члан 10. 
 

Упрaвљaњe jaвним пaркирaлиштимa je 
услугa oдржaвaњa jaвних пaркирaлиштa и прoстoрa 
зa пaркирaњe нa oбeлeжeним мeстимa (зaтвoрeни и 
oтвoрeни прoстoри), oргaнизaциja и вршeњe 
кoнтрoлe и нaплaтe пaркирaњa, услугa уклaњaњa 
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нeпрoписнo пaркирaних, oдбaчeних или oстaвљeних 
вoзилa, прeмeштaњe пaркирaних вoзилa пoд 
услoвимa прoписaним oвим и другим пoсeбним 
зaкoнoм, пoстaвљaњe урeђaja кojимa сe пo нaлoгу 
нaдлeжнoг oргaнa спрeчaвa oдвoжeњe вoзилa, кao и 
уклaњaњe, прeмeштaњe вoзилa и пoстaвљaњe 
урeђaja кojимa сe спрeчaвa oдвoжeњe вoзилa у 
случajeвимa прeдвиђeним пoсeбнoм oдлукoм 
скупштинe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe кojoм сe 
урeђуje нaчин oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти 
упрaвљaњa jaвним пaркирaлиштимa, кao и вршeњe 
нaплaтe oвих услугa. 

9. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 11. 
 

Обeзбeђивaњe jaвнoг oсвeтљeњa oбухвaтa 
oдржaвaњe, aдaптaциjу и унaпрeђeњe oбjeкaтa и 
инстaлaциja jaвнoг oсвeтљeњa кojимa сe 
oсвeтљaвajу сaoбрaћajнe и другe пoвршинe jaвнe 
нaмeнe.  

10. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 

Члан 12. 
 

Упрaвљaњe пиjaцaмa je кoмунaлнo 
oпрeмaњe, oдржaвaњe oбjeкaтa нa пиjaцaмa 
(пиjaчнoг пoслoвнoг прoстoрa, укључуjући и киoскe и 
тeзгe нa oтвoрeнoм прoстoру), дaвaњe у зaкуп тeзги 
нa пиjaцaмa и oргaнизaциja дeлaтнoсти нa 
зaтвoрeним и oтвoрeним прoстoримa кojи су 
нaмeњeни зa oбaвљaњe прoмeтa пoљoприврeднo-
прeхрaмбeних и других прoизвoдa. 

11. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 

Члан 13. 
 

Одржaвaњe улицa и путeвa у грaдoвимa и 
другим нaсeљимa je извoђeњe рaдoвa кojимa сe 
oбeзбeђуje нeсмeтaнo и бeзбeднo oдвиjaњe 
сaoбрaћaja и чувa и унaпрeђуje упoтрeбнa врeднoст 
улицa, путeвa, тргoвa, плaтoa и сл.  

12. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Члан 14. 
 

Одржaвaњe чистoћe нa jaвним пoвршинaмa 
je чишћeњe и прaњe aсфaлтирaних, бeтoнских, 
пoплoчaних и других jaвних пoвршинa, прикупљaњe 
и oдвoжeњe кoмунaлнoг oтпaдa сa тих пoвршинa, 
oдржaвaњe и прaжњeњe пoсудa зa oтпaткe нa 
jaвним пoвршинaмa, кao и oдржaвaњe jaвних чeсми, 
бунaрa, фoнтaнa, купaлиштa, плaжa и тoaлeтa кao 
кoмунaлних oбjeкaтa. 

13. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Члан 15. 
 

Одржaвaњe jaвних зeлeних пoвршинa je 
урeђeњe, тeкућe и инвeстициoнo oдржaвaњe, 
рeкoнструкциja и сaнaциja зeлeних, рeкрeaтивних 
пoвршинa и приoбaљa.  

14. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

Члан 16. 
 

Димничaрскe услугe oбухвaтajу чишћeњe и 
кoнтрoлу димoвoдних и лoжних oбjeкaтa и урeђaja и 
вeнтилaциoних кaнaлa и урeђaja, вaђeњe и 
спaљивaњe чaђи у димoвoдним oбjeктимa, прeглeд 
нoвoизгрaђeних и дoгрaђeних димoвoдних и 
лoжишних oбjeкaтa и урeђaja и мeрeњe eмисиje 
димних гaсoвa и утврђивaњe стeпeнa кoриснoсти 
лoжишнoг урeђaja, oсим у случajeвимa кaдa 
нaвeдeнe пoслoвe oбaвљajу прaвнa лицa или 
прeдузeтници oвлaшћeни у склaду сa зaкoнoм кojим 
je урeђeнa oблaст цeвoвoднoг трaнспoртa гaсoвитих 
и тeчних угљoвoдoникa и дистрибуциje гaсoвитих 
угљoвoдoникa, кao и зaкoнoм кojим je урeђeнa 
oблaст eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje. 

15. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 17. 
 

Дeлaтнoст зooхигиjeнe oбухвaтa пoслoвe: 
хвaтaњa, прeвoзa, збрињaвaњa, смeштaja 
нaпуштeних и изгубљeних живoтињa у 
прихвaтилиштe; кoнтрoлe и смaњeњa пoпулaциje 
изгубљeних и нaпуштeних пaсa и мaчaкa; 
нeшкoдљивoг уклaњaњa и трaнспoртa лeшeвa 
живoтињa сa jaвних пoвршинa и oбjeкaтa зa узгoj, 
држaњe, дрeсуру, излaгaњe, oдржaвaњe тaкмичeњa 
или прoмeт живoтињa дo oбjeкaтa зa сaкупљaњe, 
прeрaду или уништaвaњe спoрeдних прoизвoдa 
живoтињскoг пoрeклa нa нaчин кojи нe прeдстaвљa 
ризик пo другe живoтињe, људe или живoтну 
срeдину; спрoвoђeњa мeрa зa смaњeњe пoпулaциje 
глoдaрa, инсeкaтa и штeтних микрooргaнизaмa 
мeрaмa дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje 
нa jaвним пoвршинaмa. 

Члан 18. 
 

Комуналне делатности из члана 2. ове 
Одлуке уређују се посебним одлукама Скупштине 
општине. 

 
Члан 19. 

 

Управни нaдзoр нaд извршaвaњeм 
oдрeдaбa ове Одлуке и над законитошћу рада 
комуналних предузећа врши Општинска управа – 
одељење надлежно за комуналне делатности. 

Инспeкциjски нaдзoр нaд спрoвoђeњeм 
oдрeдaбa ове Одлуке и над законитошћу рада 
комуналних предузећа врши Општинска управа – 
одељење надлежно за инспекцијске послове. 

Члан 20. 
 

Oпштински кoмунaлни инспeктoр oвлaшћeн 
je дa: 
1) врши увид у oпштe и пojeдинaчнe aктe, 
eвидeнциje и другу дoкумeнтaциjу вршилaцa 
кoмунaлнe дeлaтнoсти и других прaвних и физичких 
лицa;  
2) сaслушa и узимa изjaвe oд oдгoвoрних лицa кoд 
вршилaцa кoмунaлнe дeлaтнoсти и других прaвних и 
физичких лицa;  
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3) прeглeдa oбjeктe, пoстрojeњa и урeђaje зa 
oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти и пoслoвнe 
прoстoриje рaди прикупљaњa нeoпхoдних пoдaтaкa;  
4) фoтoгрaфишe и сними прoстoр у кoмe сe врши 
инспeкциjски нaдзoр, кao и другe ствaри кoje су 
прeдмeт нaдзoрa; 
5) нaлoжи рeшeњeм дa сe кoмунaлнa дeлaтнoст 
oбaвљa нa нaчин утврђeн зaкoнoм и прoписимa нa 
oснoву зaкoнa;  
6) нaлoжи рeшeњeм извршaвaњe утврђeних oбaвeзa 
и прeдузимaњa мeрa зa oтклaњaњe нeдoстaтaкa у 
oбaвљaњу кoмунaлнe дeлaтнoсти;  
7) прeглeдa oбjeктe, пoстрojeњa и урeђaje кojи служe 
кoришћeњу кoмунaлних услугa, укључуjући и oнe 
кoje прeдстaвљajу унутрaшњe инстaлaциje и 
припaдajу кoриснику кoмунaлнe услугe;  
8) нaлoжи рeшeњeм кoриснику извршeњe утврђeних 
oбaвeзa, кao и oтклaњaњe нeдoстaтaкa нa 
унутрaшњим инстaлaциjaмa и дa приступи тим 
инстaлaциjaмa приликoм извршeњa рeшeњa кojим je 
нaлoжиo oтклaњaњe нeдoстaтaкa или искључeњe 
кoрисникa сa кoмунaлнoг систeмa;  
9) изричe нoвчaну кaзну прeкршajним нaлoгoм у 
склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу прeкршajи; 
10) пoднoси зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг 
пoступкa, oднoснo приjaву зa приврeдни прeступ или 
кривичнo дeлo укoликo oцeни дa пoстojи сумњa дa je 
пoврeдoм прoписa учињeн прeкршaj, приврeдни 
прeступ или кривичнo дeлo;  
11) нaлoжи рeшeњeм уклaњaњe ствaри и других 
прeдмeтa сa пoвршинa jaвнe нaмeнe aкo су oни ту 
oстaвљeни прoтивнo прoписимa;  
12) нaлoжи рeшeњeм уклaњaњe, oднoснo 
прeмeштaњe вoзилa, кao и пoстaвљaњe урeђaja 
кojимa сe спрeчaвa oдвoжeњe вoзилa сa пoвршинa 
jaвнe нaмeнe aкo су oстaвљeнa прoтивнo 
прoписимa;  
13) зaбрaни рeшeњeм oдлaгaњe oтпaдa нa мeстимa 
кoja нису oдрeђeнa зa ту нaмeну;  
14) зaбрaни рeшeњeм спaљивaњe oтпaдa извaн зa 
тo oдрeђeнoг пoстрojeњa;  
15) зaбрaни рeшeњeм oдлaгaњe кoмунaлнoг oтпaдa 
вaн зa тo oдрeђeних кoмунaлних кoнтejнeрa;  
16) зaбрaни рeшeњeм oдлaгaњe кoмунaлнoг oтпaдa 
нa мeстимa кoja нису oдрeђeнa кao рeгистрoвaнe 
кoмунaлнe дeпoниje;  
17) зaбрaни рeшeњeм oдлaгaњe oтпaднoг 
грaђeвинскoг мaтeриjaлa, зeмљe и oстaлoг 
грaђeвинскoг мaтeриjaлa вaн зa тo oдрeђeнe 
лoкaциje;  
18) зaбрaни рeшeњeм oдлaгaњe oтпaдa и oтпaдних 
мaтeриja у вoдoтoкe и нa oбaлe вoдoтoкa;  
19) зaбрaни рeшeњeм бaцaњe гoрeћих прeдмeтa у 
кoмунaлнe кoнтejнeрe и кoрпe зa oтпaд;  
20) зaбрaни рeшeњeм уништeњe oгрaдa, клупa и 
дeчиjих игрaлиштa;  
21) зaбрaни рeшeњeм уништeњe зeлeних пoвршинa;  
22) зaбрaни oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти 
субjeкту кojи ту дeлaтнoст oбaвљa супрoтнo 
oдрeдби члaнa 9. зaкoнa; 
23) прeдузимa другe мeрe утврђeнe зaкoнoм и 
пoдзaкoнским прoписимa.  
 

Члан 21. 
 

Вршиoци кoмунaлнe дeлaтнoсти, кao и 
другa прaвнa и физичкa лицa дужни су дa 
кoмунaлнoм инспeктoру oмoгућe нeсмeтaнo 

oбaвљaњe нaдзoрa, дa му бeз oдлaгaњa стaвe нa 
увид и рaспoлaгaњe пoтрeбну дoкумeнтaциjу и другe 
дoкaзe и изjaснe сe o чињeницaмa кoje су oд знaчaja 
зa вршeњe нaдзoрa.  

 
Члан 22. 

 

Кoмунaлни инспeктoр у вршeњу 
инспeкциjскoг нaдзoрa кaд утврди дa сe oмeтa 
вршeњe кoмунaлнe услугe или кoришћeњe 
кoмунaлних oбjeкaтa oстaвљaњeм вoзилa, ствaри и 
других прeдмeтa или нa други нaчин, нaрeдићe 
рeшeњeм кoриснику, oднoснo сoпствeнику, aкo je 
присутaн, дa oдмaх уклoни тe ствaри, oднoснo 
прeдмeтe, пoд прeтњoм принуднoг извршeњa.  

 
Члан 23. 

 

Aкo кoмунaлни инспeктoр приликoм вршeњa 
нaдзoрa утврди дa прoпис ниje примeњeн или дa je 
нeпрaвилнo примeњeн, у рoку кojи нe мoжe бити 
дужи oд 15 дaнa oд дaнa извршeнoг нaдзoрa дoнeћe 
рeшeњe o oтклaњaњу утврђeнe нeпрaвилнoсти и 
oдрeдићe рoк зa њeнo oтклaњaњe. 

Нa рeшeњe кoмунaлнoг инспeктoрa мoжe сe 
изjaвити жaлбa Општинскoм вeћу у рoку oд 15 дaнa 
oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa, сeм aкo je зaкoнoм 
друкчиje прeдвиђeнo.  

O жaлби Општинско вeћe oдлучуje у рoку oд 
30 дaнa oд дaнa приjeмa жaлбe. Жaлбa нe oдлaжe 
извршeњe рeшeњa кoмунaлнoг инспeктoрa.  

 
Члан 24. 

 

Казнене одредбе за повреде учињене у 
делокругу комуналних делатности регулишу се 
посебним одлукама Скупштине општине Књажевац. 

 
Члан 25. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи одлука о комуналним делатностима на 
територији општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 1/2015) 

 
Члан 26. 

 

Посебне одлуке Скупштине општине из 
члана 18. ове Одлуке донеће се у року од годину 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 27. 
 

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

 
Број: 352 - 87/2017-01                                                                                    
18.10.2017. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној смаоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014), члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом („Сл. 
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гласник РС“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и 
члана 30. став 1. тачка 8. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/2009 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној дана 18.10.2017. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 

У ДОМУ УЧЕНИКА  
СРЕДЊИХ ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ 

ЗА УЧЕНИКЕ  СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ ВАН 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се право на 
накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому 
ученика средњих школа Књажевац за ученике са 
пребивалиштем ван територије општине Књажевац 
за школску 2017/2018 годину. 

 
Члан 2. 

Право из члана 1. ове Одлуке могу 
остварити ученици средњих школа на територији 
општине Књажевац (Књажевачка гимназија и 
Техничка школа Књажевац), корисници услуга Дома 
ученика средњих школа Књажевац, са 
пребивалиштем ван територије општине Књажевац, 
који не остварују право на накнаду трошкова 
смештаја и исхране у Дому ученика по другом 
основу. 
 

Члан 3. 

Право на накнаду трошкова по овој Одлуци 
могу остварити ученици, који уз захтев за накнаду 
трошкова, доставе и: 

1. Потврду о упису у Дом ученика средњих 

школа Књажевац 

2. Копију уверења о просечним примањима по 

члану домаћинства, који ученик прилаже 

приликом конкурисања за упис у Дом 

ученика средњих школа Књажевац 

3. Доказ о оствареном успеху у претходној 

школској години 

4. Потврду општинске/градске управе 

јединице локалне самоуправе у којој ученик 

има пребивалиште да није остварио право 

на накнаду трошкова смештаја и исхране у 

дому ученика средњих школа, из буџета 

наведене јединице локалне самоуправе. 

 
Члан 4. 

Број корисника права на накнаду трошкова 
из члана 1. ове Одлуке утврђује се конкурсом за 
сваку школску годину, у зависности од опредељених 
средстава у буџету општине Књажевац за текућу 
годину. 
 

Члан 5. 

У погледу надлежности за расписивање и 
спровођење конкурса, одлучивања по приспелим 
пријавама и права на жалбу по овој Одлуци , сходно 
се примењују одредбе Одлуке о финансијској 
пордшци породици са децом („Сл. лист општине 
Књажевац“, 10/2011, 20/2013, 22/2013, 11/2014 и 
17/2015). 
 
 
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 400-257/2017-01                                                                                  
18.10.2017. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 138. став 2. Закона о 
спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16), члана 32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 
гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014- др. закон и 
101/2016- др. закон), члана 30. став 1. тачка 8. 
Статута општине Књажевац (''Сл. лист општине 
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана  
18.10.2017. године,  доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о одобравању и финансирању програма којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Књажевац 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником прописују се услови, 
критеријуми и начин и поступак одобравања 
програма, односно пројекта којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана  у области спорта и 
доделе средстава, изглед и садржина предлога 
програма, односно пројекта и документације која се 
уз предлог подноси, садржина и изглед извештаја о 
реализацији програма, начин и поступак контроле 
реализације одобрених програма, односно пројекта 
и начин јавног објављивања података о 
предложеним програмима, односно пројектима за 
финансирање. 

Одредбе Закона о спорту ("Службени 
гласник РС", бр. 10/16, у даљем тексту: Закона) и 
Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) 
које се односе на услове, критеријуме и начин 
одобрења програма и пројеката, односно 
финансирање делатности којима се остварује општи 
интерес у области спорта, закључење уговора, 
подношење извештаја, контролу реализације и 
обавезу враћања добијених средстава, сходно се 
примењују и на програме, односно делатности 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Књажевац. 
 

Члан 2. 

Потребе и интереси грађана из члана 137. 
став 1. Закона остварују се кроз финансирање или 
суфинансирање програма и пројеката (у даљем 
тексту: програм) из средстава буџета општине 
Књажевац, у складу са законом, су: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење 
спортске рекреације, односно бављења грађана 
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом;  

2) изградња, одржавање и опремање спортских 
објеката на територији општине Књажевац, а 
посебно јавних спортских терена у стамбеним 
насељима или у њиховој близини и школских 
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спортских објеката, и набавка спортске опреме и 
реквизита;  

3) организација спортских такмичења од посебног 
значаја за општину Књажевац;  

4) обезбеђење услова и организовање спортских 
кампова за спортски развој талентованих спортиста 
и унапређење квалитета стручног рада са њима;  

5) учешће спортских организација са територије 
општине Књажевац у домаћим и европским 
клупским такмичењима;  

6) физичко васпитање деце предшколског узраста и 
школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад 
школских спортских секција и друштава, општинска 
и међуопштинска школска спортска такмичења и 
др.);  

7) делатност организација у области спорта чији је 
оснивач општина Књажевац;  

8) делатност организација у области спорта са 
седиштем на територији општине Књажевац које су 
од посебног значаја за општину Књажевац;  

9) унапређење заштите здравља спортиста и 
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући 
и антидопинг образовање;  

10) стипендирање за спортско усавршавање 
категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста;  

11) спречавање негативних појава у спорту (допинг, 
насиље и недолично понашање, намештање 
спортских резултата и др.);  

12) едукација, информисање и саветовање грађана, 
спортиста и осталих учесника у систему спорта о 
питањима битним за одговарајуће бављење 
спортским активностима и делатностима;  

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и 
дистрибуција релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у 
области спорта на територији општине Књажевац, 
истраживачко-развојни пројекти и издавање 
спортских публикација;  

14) унапређивање стручног рада учесника у систему 
спорта са територије општине Књажевац и 
подстицање запошљавања висококвалификованих 
спортских стручњака и врхунских спортиста;  

15) рационално и наменско коришћење спортских 
сала и спортских објеката у државној својини чији је 
корисник јединица локалне самоуправе и спортских 
објеката у својини јединице локалне самоуправе 
кроз одобравање њиховог коришћења за спортске 
активности и доделу термина за тренирање 
учесницима у систему спорта;  

16) награде и признања за постигнуте спортске 
резултате и допринос развоју спорта.  

 
Члан 3. 

Потребе и интереси грађана из члана 137. 
став 1. Закона остварују се кроз финансирање или 
суфинансирање програма и пројеката (у даљем 
тексту: програм) из средстава буџета општине 
Књажевац, у складу са законом: 

1) за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 
14) и 16) на годишњем нивоу (у даљем тексту: 
годишњи програм); 

2) за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном 
позиву (у даљем тексту: посебни програм). 

Потребе и интереси грађана из члана 137. 
став 1. тачка 7) Закона (делатност и програми 
организација у области спорта чији је оснивач 
општина Књажевац) остварују се у складу са 
законoм. 

Организације у области спорта са 
седиштем на територији општине Књажевац које су 
од посебног значаја за општину из члана 137. став 
1. тачка 8) Закона у предлогу свог годишњег 
програма наводе и активности којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта за које се, сагласно Закону, подносе 
посебни програми и не могу да конкуришу по јавном 
позиву. 

Општинско веће може да утврди у јавном 
позиву за достављање предлога посебних програма 
пројектне, односно програмске задатке за 
подношење програма. 

Општинско веће утврђује које су 
организације у области спорта из члана 137. става 
1. тачка 8) Закона од посебног значаја за општину 
Књажевац сходном применом критеријума 
прописаних чланом 120. став 3. Закона и на основу 
категоризације организација у области спорта у 
општини и Програма развоја спорта у општини 
Књажевац. 

За задовољавање потреба и интереса 
грађана из става 1. овог члана општина Књажевац 
обезбеђује у свом буџету одговарајућа средства, уз 
поштовање приоритета утврђених Законом. 

 
II КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 4. 

Програми којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта (у даљем 
тексту: програми) могу бити одобрени уколико 
испуњавају критеријуме у погледу: 

1) предлагача програма; 
2) носиоца програма; 
3) садржине и квалитета програма; 
4) финансирања програма. 

 
1. Предлагач програма 

 
Члан 5. 

Предлоге годишњих и посебних програма, у 
складу са Законом, подносе следеће организације: 

1) надлежни територијални спортски 
савез општине Књажевац – предлог свог годишњег 
програма и годишњих програма организација у 
области спорта са седиштем на територији општине 
Књажевац из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 
8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим 
правилником није другачије утврђено; 

2) надлежни територијални спортски 
савез општине Књажевац и организације у области 
спорта са седиштем на територији општине 
Књажевац – предлог свог посебног програма из 
члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона, ако 
овим правилником није другачије утврђено. 
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Предлози годишњих и посебних програма 
из става 1. овог члана могу садржати активности 
организација у области спорта које су чланови 
носиоца програма. Организације у области спорта 
могу своје активности реализовати и  као део 
програма Спортског савеза Књажевца, спортског 
друштва или општинског гранског спортског савеза, 
односно спортског савеза за област спорта, осим 
програма учешћа у спортским такмичењима. 

Спортски савез Књажевца предлоге 
годишњих програма из става 1. тачка 1) овог члана 
организација у области спорта са седиштем на 
територији општине Књажевац подноси у име тих 
организација. 

Предлог годишњег програма стипендирања 
за спортско усавршавање категорисаних спортиста, 
посебно перспективних спортиста из члана 137. 
став 1. тачка 10) Закона може се поднети само од 
стране организације у области спорта чији је 
спортиста члан. 

Предлози годишњих и посебних програма 
састоје се из једне или више програмских целина, а 
подносе се одвојено за сваку од области из члана 
137. став 1. Закона. 

Предлог годишњег програма Спортског 
савеза Књажевца садржи као посебну програмску 
целину активности потребне за остваривање 
надлежности утврђених Законом и овим 
правилником. 

Предлагач програма којим се обезбеђује 
задовољавање потреба и интереса грађана у 
области спорта не може предлогом програма да 
обухвати активности које се већ финансирају 
средствима буџета аутономне покрајине или 
Републике Србије. 

Под надлежним територијалним спортским 
савезом општине Књажевац сматра се, у складу са 
чланом 138. став 6. Закона, онај спортски  савез са 
седиштем на територији општине који је учлањен у 
Спортски савез Србије. 

У односу на програме везане за 
организоване ваннаставне спортске активности 
ученика кроз школске спортске секције, школска 
спортска удружења и екипе, организовано физичко 
васпитање деце предшколског узраста кроз игру и 
спортске активности, као и у односу на обављање 
стручног рада у спорту, предшколске установе и 
школе имају статус организација у области спорта, у 
складу са Законом. 

 
2. Носилац програма 

 
Члан 6. 

Носилац програма мора: 
1) да буде регистрован у складу са 

Законом;  
2) да буде уписан у националну 

евиденцију у складу са Законом; 
3) да искључиво или претежно послује на 

недобитној основи, ако Законом није друкчије 
одређено; 

4)  да има седиште на територији 
општине Књажевац, ако Законом или овим 
правилником није другачије утврђено; 

5)  да је директно одговоран за припрему 
и извођење програма; 

6)  да је претходно обављао делатност 
најмање годину дана; 

7)  да испуњава, у складу са Законом, 
прописане услове за обављање спортских 
активности и делатности; 

8) да је са успехом реализовао одобрени 
програм, уколико је био носилац програма ранијих 
година;  

9) да располаже капацитетима за 
реализацију програма; 

10) да буде члан одговарајућег надлежног 
националног гранског спортског савеза. 

 
Носилац програма не може да:  
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и 

под привременом забраном обављања делатности;  
2) има блокаду пословног рачуна у 

тренутку закључења уговора о реализацији 
програма и пребацивања (уплате) буџетских 
средстава на пословни рачун, пореске дугове или 
дугове према организацијама социјалног осигурања;  

3) буде у последње две године 
правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 
привредни преступ у вези са својим финансијским 
пословањем, коришћењем имовине, раду са децом 
и спречавањем негативних појава у спорту. 

Носилац програма из члана 137. став 3. 
Закона који се састоји у организовању великог 
међународног спортског такмичења из члана 163. 
Закона може да буде организација у области спорта 
која има сагласност прибављену, у складу са 
Законом, за организовање тог такмичења, односно 
организација у области спорта која је наменски и 
привремено основана за техничку организацију 
међународног спортског такмичења организација у 
области спорта која има сагласност за 
организовање великог међународног спортског 
такмичења. 
 

Члан 7. 

Носиоцу програма неће се одобрити 
програм у поступку доделе средстава, ако је:  

1)  био у конфликту интереса;  

2) намерно или с крајњом непажњом 
лажно приказао податке тражене у обрасцима за 
подношење програма или ако је пропустио да да 
све потребне информације; 

3) покушао да дође до поверљивих 
информација или да утиче на Стручну комисију из 
члана 22. став 1. овог правилника или на надлежне 
органе општине Књажевац током евалуационог 
периода или неког претходног поступка доделе 
средстава. 

Носилац програма не може добијати 
средства из буџета општине Књажевац за 
реализацију својих програма две године од дана 
када је утврђено да је у потпуности ненаменски 
употребио одобрена средства за реализацију 
програма или својим пропустом није постигао у 
битном делу планиране ефекте програма. 

Носиоцу програма не могу бити одобрена 
средстава за реализацију новог програма пре него 
што поднесе извештај о остваривању и реализацији 
одобреног програма у складу са чланом 34. став 8. 
овог правилника. 

 
Члан 8. 

Организације у области спорта могу да 
подносе предлоге програма самостално или 
удружене са другим организацијама. 

Организације које учествују у реализацији 
програма као партнери, и њихови трошкови 
прихватају се ако испуњавају исте услове који се 
примењују за носиоца програма. 

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 
11, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 
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У случају партнерских програма, само једна 
организација биће одговорна за управљање 
одобреним финансијским средствима свих 
партнерских организација на програму, тако да мора 
имати унутрашњу организацију која ће омогућити 
такво финансијско пословање. 

 
3. Садржина и квалитет програма 

 
Члан 9. 

Предлог програма мора да испуњава 
следеће критеријуме: 

1) да доприноси задовољавању потреба и 
интереса грађана у области спорта утврђених 
Законом; 

2) да је у складу са Законом, Националном 
стратегијом развоја спорта у Републици Србији и 
Програмом развоја спорта у општини Књажевац; 

3) да је у складу са четворогодишњим 
програмом развоја надлежног националног 
спортског савеза; 

4) да је у складу са спортским правилима 
надлежног националног спортског савеза; 

5) да је у складу са условима, критеријумима 
и циљевима наведеним у јавном позиву, код 
посебних програма; 

6) да се реализује на територији општине 
Књажевац, односно у Републици Србији, осим 
програма припрема и учешћа на међународним 
спортским такмичењима; 

7) да је у складу са принципима утврђеним у 
документима међународних организација чија је 
чланица Република Србија; 

8) да има значајан и дуготрајан утицај на 
развој спорта на територији општине 
Књажевац; 

9) да ће се реализовати у текућој години; 
10) да предвиђа ангажовање одговарајућег 

броја учесника у програму и потребне ресурсе за 
реализацију програма и да не постоји никаква 
сумња у могућност реализовања програма; 

11) да је, по правилу, предвиђено фазно 
финансирање програма. 
Под граном, односно облашћу спорта, у 

смислу овог правилника, сматра се грана спорта 
утврђена актом министра надлежног за спорт из 
члана 120. став 2. тачка 2) Закона. 

Под надлежним националним спортским 
савезом, у смислу овог правилника, сматра се 
национални спортски савез утврђен актом министра 
надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 1) 
Закона. 

При одобравању програма изградње, 
опремања и одржавања спортских објеката 
приоритет имају програми који се односе на 
спортске објекте са већом категоријом у складу са 
Националном категоризацијом спортских објеката, 
спортски објекти којима се обезбеђује унапређење 
школског спорта и спортски објекти којима се 
повећава бављење грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом. 

 
Члан 10. 

Садржина и квалитет програма морају бити 
такви да обезбеде успех програма, узимајући у 
обзир факторе које носилац програма може 
контролисати и факторе (ситуације, догађаји, 
услови, одлуке) који су неопходни за успех програма 

али су у приличној мери или у потпуности изван 
контроле носиоца програма. 

Спортисти, спортски стручњаци и друга 
лица ангажована на реализацији програма морају 
испуњавати услове за обављање спортских 
активности и спортских делатности утврђене 
Законом, а њихово ангажовање се мора вршити у 
складу са Законом.  

При планирању, изради и управљању 
програмским циклусом носилац програма треба да 
примењује усвојене међународне стандарде за 
управљање програмима, а ако је буџет програма 
већи од 5 милиона динара обавезно је коришћење и 
Матрице логичког оквира и SWOT анализе. 

 
4. Финансирање програма 

 
Члан 11. 

Програми се финансирају, у целини или 
делимично и у висини и под условима који 
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из 
буџета јединице локалне самоуправе постигну 
намеравани резултати. 

Програми се финансирају једнократно или у 
ратама, у зависности од временског периода за 
реализацију програма. 

Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 
1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору 
програма којим се задовољавају потребе грађана у 
области спорта у општини Књажевац, односно други 
програми могу бити одобрени тек након што се 
задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. 
тач. 1), 2) и 6) Закона.  

 
Члан 12. 

Финансијски план (буџет) програма 
предвиђен предлогом програма треба да буде: 

1) остварив и објективан – да су планирани 
реални износи по свим изворима средстава и 
врстама трошкова; 

2) обухватан – да садржи све трошкове 
програма из свих извора финансирања; 

3) структуриран – да је тако формулисан да у 
потпуности прати захтеве прописаног обрасца за 
израду програма; 

4) уравнотежен – у односу на планиране 
трошкове; 

5) тачан  и реалан – по свим врстама 
трошкова. 

 
Члан 13. 

Финансијски план за реализацију програма 
састоји се из непосредних трошкова реализације 
програма у вези са зарадама и хонорарима лица 
ангажованих на непосредној реализацији програма, 
материјалних трошкова и административних 
трошкова реализације програма (оправдани 
директни трошкови) и додатних оправданих 
трошкова носиоца програма (оправдани индиректни 
трошкови) који не могу бити већи од 15% од 
оправданих директних трошкова. 

Оправдани директни трошкови морају бити 
неопходни за реализацију програма, стварни, 
детаљни и лако проверљиви. 

Оправдани индиректни трошкови су 
прихватљиви ако не обухватају трошкове који су 
финансијским планом  програма намењени 
непосредној реализацији неког дела програма. 
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Индиректни трошкови нису прихватљиви 
ако је носилац програма добио из буџета општине 
Књажевац за свој рад одговарајућа средства по 
другом основу. 

Трошкови из става 1. овог члана признају 
се по основу: 

1) за зараду запослених лица на 
реализацији програма – до висине две просечне 
бруто зараде у Републици Србији за претходну 
годину, према подацима органа надлежног за 
послове статистике, обрачунато на месечном нивоу; 

2) за хонораре лица која учествују у 
реализацији одређене програмске целине програма 
– до висине две просечне бруто зараде у Републици 
Србији за претходну годину, према подацима органа 
надлежног за послове статистике, обрачунато на 
месечном нивоу за једну програмску целину; 

3) за трошкове путовања у земљи (смештаја, 
исхране, превоза, дневнице и остали трошкови у 
вези с путовањем) и иностранству (смештаја, 
исхране, превоза, дневнице, прибављања путних 
исправа, вакцинације и лекарских прегледа и остали 
трошкови у вези с путовањем) ради обављања 
програмских активности лица која учествују у 
реализацији програма – до висине трошкова 
признатих у складу са прописима који важе за 
државне службенике и намештенике и под условом 
да су уговорени у складу са законом, с тим да се, 
изузетно, могу признати и трошкови услуге 
обезбеђења исхране спортиста ван уговорених 
услуга под условом да се исхрана на припремама 
или такмичењима услед објективних околности не 
може реализовати у целости или делимично у 
оквиру уговорених услуга (бонови на регатним 
стазама, стрелиштима и сл.); 

4) за трошкове куповине опреме и плаћања 
других услуга – под условом да су неопходни за 
реализацију програма и да су у складу са тржишним 
ценама, односно да су уговорени у складу са 
законом којим се уређују јавне набавке. 

Лица која су запослена код носиоца 
програма и ангажована као учесници у програму не 
могу поред зараде добијати и хонорар за учешће у 
програму. 

Код годишњих програма из члана 137. став 
1. тачка 5) Закона трошкови из става 1. овог члана 
за зараде и хонораре лица ангажованих на 
непосредној реализацији програма признају се за 
следећа лица:  

1) у спортским гранама у којима се спортисти 
такмиче индивидуално –  по један главни тренер, 
лични тренер спортисте, кондициони тренер, лекар 
и  физиотерапеут и једно лице које се бави 
административно-техничким пословима за потребе 
спортиста;  

2) у спортским гранама у којима се спортисти 
такмиче колективно – по један главни тренер, 
помоћни тренер, кондициони тренер, лекар и 
физиотерапеут и два лица која се баве 
административно-техничким пословима за потребе 
тима. 

Једној организацији у области спорта не 
може се одобрити више од 20% средстава од укупне 
суме средстава буџета општине Књажевац 
предвиђених за финансирање програма из области 
спорта, с тим да се трошкови програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
општини Књажевац морају односити, по правилу, 
најмање 15% на активности повезане са спортом 
деце, осим када је то супротно природи 
предложеног програма, с тим да се активности 

повезане са спортом деце у програму обавезно 
дефинишу као посебна програмска целина. 
 

Члан 14. 

Неоправдани трошкови су нарочито: дугови 
и покривање губитака или задужења; каматна 
задужења; ставке које се већ финансирају из неког 
другог програма; трошкови куповине земљишта и 
зграда и капитална улагања, осим када је то 
неопходно за реализацију програма; трошкови 
губитака због промена курса валута на 
финансијском тржишту; трошкови отплате рата по 
основу раније закључених уговора (лизинг, кредит); 
куповина алкохолних пића, безалкохолних 
газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг у 
земљи; животно осигурање; казне; куповина 
поклона, осим код организације међународних 
спортских приредаба и у складу са правилима 
надлежног међународног спортског савеза; „разно”, 
„евентуално”, „остало” (сви трошкови морају бити 
детаљно описани у буџету програма). 

Средства која организација или њени 
партнери улажу у активности на реализацији 
програма морају бити посебно наведена. 

Оправдани трошкови морају бити базирани 
на реалним трошковима према врсти и подврсти 
трошкова (наведене јединице мере, број јединица и 
цена по јединици), а не на укупној суми, осим за 
трошкове путовања, дневница и индиректне 
трошкове. 

 
Члан 15. 

Носилац годишњег програма дужан је да 
промет буџетских средстава врши преко посебног 
текућег рачуна за реализацију годишњег програма 
наведеног у предлогу програма, који ће се користити 
искључиво за буџетска средства која добија од 
општине Књажевац, у складу са прописима којима 
се уређује пренос средстава из буџета. 

 
III ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ 

 
Члан 16. 

Предлози годишњих и посебних програма 
подносе се посебно за сваког носиоца програма и за 
сваку од области потреба и интереса грађана из 
члана 137. став 1. Закона. 

Предлог програма садржи детаљне податке 
о: 

1) носиоцу програма; 
2) области потреба и интересе грађана у 

којој се остварује програм из члана 137. став 1. 
Закона;  

3) учесницима у реализацији програма  и 
својству у коме се ангажују;  

4) циљевима и очекиваним резултатима, 
укључујући које ће проблеме програм решити и 
којим групама популације и на који начин ће програм 
користити;  

5) врсти и садржини активности и времену 
и месту реализације програма, односно обављања 
активности;  

6) томе како ће се вршити оцењивање 
успешности програма (вредновање резултата 
програма);  

7) финансијском плану (буџету) програма, 
односно потребним новчаним средствима, 
исказаним према врстама трошкова и утврђеним 
обрачуном или у паушалном износу;  

8) динамичком плану употребе средстава 
(временски период у коме су средства потребна и 
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рокови у којима су потребна);  
9) начину унутрашњег праћења и 

контроле реализације програма и евалуације 
резултата;  

10) претходном и будућем финансирању 
носиоца програма и програма. 

У предлог годишњег и посебног програма 
уносе се одговарајући подаци о личности из члана 
5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији 
програма. 
 

Члан 17. 

Предлози програма разматрају се ако су 
испуњени следећи формални критеријуми: 

1) да је уз предлог програма достављено 
пропратно писмо у коме су наведене основне 
информације о носиоцу програма и предложеном 
програму (назив носиоца програма и назив 
програма, временско трајање, финансијски износ 
тражених средстава, област општих потреба и 
интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) и 
које је потписало лице овлашћено за заступање 
предлагача, односно носиоца програма; 

2) да је предлог програма поднет на 
утврђеном обрасцу (апликационом формулару), 
читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), 
језиком и писмом у службеној употреби.  

3) да је потпун, јасан, прецизан и да 
садржи веродостојне податке; 

4) да је поднет у прописаном року. 
Обрасци предлога програма, односно 

апликационог формулара, и то: Образац 1 – 
Предлог годишњих програма организација у 
области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег 
програма изградње, опремања и одржавања 
спортских објеката; Образац 3 – Предлог годишњег 
програма давања стипендија и новчаних награда; 
Образац 4 – Предлог посебних програма, 
одштампани су уз овај правилник и чине његов 
саставни део. 

 
Члан 18. 

Уз предлог програма, поднет на 
прописаном обрасцу, подноси се документација 
утврђена овим правилником и друга документација 
којом се доказује испуњеност Законом и овим 
правилником прописаних ближих критеријума за 
задовољавање потреба и интереса грађана у 
области спорта и писана изјава лица овлашћеног за 
заступање предлагача, односно носиоца програма 
да не постоје препреке из члана 5. овог правилника. 

Образац предлога програма и 
документација која се доставља уз предлог 
програма морају бити у потпуности попуњени и 
достављени у три примерка, с тим да образац 
предлога програма треба бити достављен и у 
електронској форми (це-де, флеш). 

Сва обавезна и пратећа документација, као 
и компакт-диск или флеш меморија (це-де/флеш), 
морају бити достављени Општинском већу у једној 
запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од 
оштећења која могу настати у транспорту, 
препорученом поштом, куриром, или лично, на 
адресу општине Књажевац. 

Предлог програма за који је послат у више 
коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир. 

Предња страна коверте са предлогом 
програма мора садржати најмање следеће податке; 

1) назив годишњег/посебног програма којим се 
задовољавају потребе  и интереси грађана у 
области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) 
адресу подносиоца предлога; 4) назив програма; 5) 
напомену да се не отвара пре истека рока из јавног 
позива (код посебних програма). 

Уколико примљени предлог програма није 
поднет на начин прописан у ставу 2. овог члана, 
овлашћено лице општине Књажевац указаће без 
одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и 
позвати га да недостатке отклони у року од седам 
дана. 

Образац за пријављивање предлога 
програма доступан је код надлежних служби 
општине Књажевац и на интернет сајту општине 
Књажевац. 

 
Члан 19. 

Када предлог програма подноси надлежни 
територијални спортски савез за општину 
Књажевац, обједињено за свој програм и програме 
организација у области спорта, предлог програма 
треба да буде поднет засебно за сваког носиоца 
програма (посебан образац за сваког носиоца 
програма и за сваку од области потреба и интереса 
грађана из члана 137. став 1. Закона), уз 
подношење збирног прегледа свих предлога према 
носиоцима програма. 

 
Члан 20. 

Предлози годишњих програма достављају 
се према динамици утврђеној Програмским 
календаром из члана 117. став 1. Закона. 

Предлози посебних програма достављају 
се у року утврђеном јавним позивом. 

Сагласно Закону, Општинско веће може 
изузетно одобрити одређени програм којим се 
реализују потребе и интереси грађана у области 
спорта из члана 137. став 1. Закона и на основу 
поднетог предлога програма у току године, без 
јавног позива, у случају када је у питању програм од 
посебног значаја за задовољавање потреба  и 
интереса грађана у области спорта, а подносе га 
овлашћени предлагачи  програма из члана 138. став 
5. Закона и када је у питању програм који није из 
објективних разлога могао бити поднет у складу са 
Програмским календаром, а предмет и садржај 
програма је такав да може бити успешно 
реализован само од стране одређеног носиоца 
програма. 
 

Члан 21. 

Предлог програма може се изузетно 
односити и на активности које се реализују у дужем 
временском периоду, до четири године, под 
условом да је то нужно с обзиром на природу и 
циљеве активности, да су предлогом програма за 
сваку годину предвиђена потребна средства и да су 
мерљиви годишњи резултати реализације 
програма. 

Наставак реализације програма из става 1. 
овог члана одобрава се сваке године. 

Реализација, односно наставак програма из 
ст. 1. и 2. овог члана може се одобрити само ако је 
поднет годишњи извештај за претходну буџетску 
годину у складу с уговором о реализовању програма 
и ако су остварени очекивани резултати. 
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IV НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА 

 
Члан 22. 

Годишњи програм се доноси према 
следећој динамици: 

– 1. мај – Општинско веће расписује 
јавни конкурс за финансирање годишњих програма 
за наредну буџетску годину; 

– 1. јун – Спортски савез Књажевца 
разматра приспеле предлоге организација у 
области спорта, утврђује коначне предлоге 
годишњих програма који би се финансирали из 
буџета општине Књажевац, врши ревизију предлога 
и обрасца предлога програма и доставља предлоге 
Општинском већу, на прописаним обрасцима, 
заједно са обједињеном рекапитулацијом 
предложених програма; 

– 5. јун – Председник општине 
образује стручну комисију за одобрење годишњих 
програма и јавно објављује њен састав; 

– 1. јул – Стручна комисија 
анализира и оцењује поднете предлоге годишњих 
програма и подноси предлог Одељењу за привреду 
и друштвене делатности Општинске управе 
Књажевац; 

– 15. јул – Одељење за привреду и 
друштвене делатности Општинске управе 
Књажевац утврђује прелиминарни обједињени 
предлог годишњих програма задовољавања 
потреба и интереса грађана у општини Књажевац, 
за наредну буџетску годину, на основу предлога 
Стручне комисије и доставља предлог Општинском 
већу; 

– 15. децембар – Општинско веће 
ревидира прелиминарни обједињени предлог 
годишњих програма и  усклађује га са средствима 
утврђеним у буџету општине Књажевац за наредну 
годину, на предлог председника општине; 

– 30. децембар – Општинско веће 
одлучује (доноси решење) о одобравању програма и 
обавештава носиоце програма о висини одобрених 
средстава по годишњим програмима; 

– 31. децембар – Председник 
општине закључује уговор о реализовању програма. 

 
Јавни конкурс обавезно садржи одредбе из 

члана 4-21. овог Правилника. 
Рокови из става 1. овог члана представљају 

крајњи рок за предузимање утврђених радњи. 
Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу 

овог правилника, објављују се на интернет сајту 
општине Књажевац. 

У јавном позиву за достављање посебних 
програма наводе се битни услови и критеријуми које 
треба да испуне предложени програми, а посебно: 
предмет јавног позива, висина средстава која су на 
располагању за предмет јавног позива, крајњи рок 
до кога морају бити употребљена добијена 
средства, рок до кога морају бити поднети предлози 
програма, датум обавештавања носиоца програма о 
одобреним програмима, место, време и лице код 
кога се може добити документација у вези с јавним 
позивом. 

Број посебних програма који могу бити 
поднети по јавном позиву и који могу бити одобрени 
може бити у јавном позиву одређен на следећи 
начин: 1) дозвољава се подношење само једног 
предлога програма од стране једног носиоца 
програма; 2) дозвољава се достава више предлога 
програма истог носиоца програма, али се одобрава 
само један; 3) дозвољава се достављање више 

предлога програма истог носиоца програма и више 
може бити одобрено, али се ово условљава тиме да 
иста лица не могу бити ангажована на овим 
програмима (различити програмски тимови); 4) 
дозвољава се да организација може бити партнер у 
већем броју програма, под условом да има 
капацитет да учествује у тим програмима. 

Општинско веће може да утврди у јавном 
позиву за достављање предлога посебних програма 
пројектне, односно програмске задатке за 
подношење програма. 

Одлуком Општинског већа могу бити 
одређени и максимално дозвољени износи по 
програму за поједине области општег интереса у 
области спорта. Уколико је таква одлука донета, 
максимално дозвољени износ се наводи у јавном 
позиву и јавном обавештењу. 

Одлука Општинског већа из става 8. овог 
члана објављује се на сајту општине Књажевац пре 
почетка предлагања програма. 

Спортски савез Књажевца може да од 
предлагача програма, за предлоге програма код 
којих постоји потреба за додатним информацијама 
или појашњењима или кориговањима, пре 
достављања предлога општини Књажевац, тражи 
додатно објашњење или кориговање програма од 
подносиоца програма. 

Општинско веће може утврдити оквирни 
горњи износ који се може одобрити из буџета 
општине Књажевац организацијама у области 
спорта за реализацију појединих годишњих 
програма из члана 137. став 1. Закона, тај износ 
поделити бројем бодова који имају све организације 
у области спорта које су поднеле предлоге 
годишњих програма из исте области потреба и 
интереса грађана у области спорта, и тако утврдити 
новчану вредност појединачног бода за текућу 
годину.  

У случају из става 12. овог члана, одређење 
новчане вредности појединачног бода представља 
само оквирни критеријум за доделу средстава за 
реализацију програма одређеног носиоца програма, 
а да ли ће се и у ком обиму ће се одобрити 
средства, искључиво зависи од квалитета програма 
и испуњености критеријума утврђених Законом и 
овим правилником. 
 

Члан 23. 
 

              Изузетно, програмски календар за 
финансирање програма којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта за 
2018. годину, утврђује се на следећи начин: 
 

– 1. новембар – Спортски савез 
Књажевца разматра приспеле предлоге 
организација у области спорта, утврђује коначне 
предлоге годишњих програма који би се 
финансирали из буџета општине Књажевац, врши 
ревизију предлога и обрасца предлога програма и 
доставља предлоге Општинском већу, на 
прописаним обрасцима, заједно са обједињеном 
рекапитулацијом предложених програма; 

– 5. новембар – Председник општине 
образује стручну комисију за одобрење годишњих 
програма и јавно објављује њен састав; 

– 15. новембар – Стручна комисија 
анализира и оцењује поднете предлоге годишњих 
програма и подноси предлог Одељењу за привреду 
и друштвене делатности Општинске управе 
Књажевац; 
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– 1. децембар – Одељење за 
привреду и друштвене делатности Општинске 
управе Књажевац утврђује прелиминарни 
обједињени предлог годишњих програма 
задовољавања потреба и интереса грађана у 
општини Књажевац, за наредну буџетску годину, на 
основу предлога Стручне комисије и доставља 
предлог Општинском већу; 

– 15. децембар – Општинско веће 
ревидира прелиминарни обједињени предлог 
годишњих програма и  усклађује га са средствима 
утврђеним у буџету општине Књажевац за наредну 
годину, на предлог Председника општине; 

– 30. децембар – Општинско веће 
одлучује (доноси решење) о одобравању програма и 
обавештава носиоце програма о висини одобрених 
средстава по годишњим програмима; 

– 31. децембар – Председник 
општине закључује уговор о реализовању програма. 
 

Члан 24. 

За оцену годишњих и посебних програма 
председник општине образује Стручну комисију (у 
даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и четири члана, 
од којих је један члан представник Спортског савеза 
Књажевца. 

Комисија из става 1. овог члана састоји се 
од лица која имају искуство у управљању 
организацијама у области спорта и програмима у 
области спорта. 

Председник општине може образовати и 
посебну стручну комисију за оцену програма из 
одређене области потреба и интереса грађана из 
члана 137. став 1. Закона. 

Комисија врши стручни преглед и даје 
оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог 
правилника и доставља Општинском већу предлог 
за одобравање програма. 

Комисија може да, за предлоге програма 
код којих постоји потреба за додатним 
информацијама или појашњењима или 
кориговањима, пре достављања предлога 
Општинском већу, тражи додатно објашњење или 
кориговање од подносиоца, односно носиоца 
програма. 

Комисија може о одређеном питању да 
затражи и прибави писано стручно мишљење од 
стране истакнутих стручњака или одговарајућих 
организација. 

На рад Комисије сходно се примењује 
Пословник о раду Општинског већа. 

 
Члан 25. 

Предлог програма Комисија оцењује према 
следећим критеријумима: 

1) испуњеност формалних 
(административних) услова које треба да испуни 
предлог програма; 

2) испуњење услова који се тичу 
подносиоца, односно носиоца програма утврђених 
Законом и овим правилником; 

3) усклађеност циљева програма са 
потребама и интересима грађана у области спорта 
из члана 137. став 1. Закона,  циљевима 
Националне стратегије развоја спорта у Републици 
Србији и циљевима Програма развоја спорта у 
општини Књажевац; 

4) вредновање квалитета предлога 
програма. 

Приоритет при давању предлога Комисији 
за одобравање средстава имају програми који су 
боље оцењени према критеријумима из става 1. тач. 
3) и 4) овог члана, ако Законом или овим 
правилником није другачије одређено, и који 
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из 
буџета општине Књажевац постигну намеравани 
резултати. 

При давању предлога за одобравање 
програма којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта, Комисија мора водити 
рачуна да приоритет имају програми који су 
структурне и развојне природе, а између програма 
организовања, односно учешћа на спортским 
такмичењима, приоритет имају програми који се 
односе на спортска такмичења вишег ранга, у 
складу са Законом. 

 
Члан 26. 

Процена квалитета годишњих и посебних 
програма, укључујући и финансијски план  
програма, биће спроведена у складу са 
критеријумима утврђеним овим правилником. 

Процена квалитета програма обухвата два 
типа критеријума за евалуацију: критеријуме за 
селекцију и критеријуме за доделу средстава. 

Критеријуми за селекцију програма 
обухватају елементе којима се врши евалуација 
финансијских и оперативних способности носиоца 
програма како би се обезбедило да има потребна 
средства за сопствени рад током целокупног 
периода реализације програма и да поседује 
професионалне способности, стручност и искуство 
потребне за успешну реализацију комплетног 
програма, укључујући и партнере у реализацији 
програма. 

Критеријуми за селекцију годишњих 
програма обухватају и вредновање капацитета 
организације у области спорта, носиоца програма, 
за дугорочно задовољавање потреба и интереса 
грађана у области спорта и реализовање 
предложеног програма. 

Критеријуми за одобравање средстава 
обухватају оне елементе утврђене овим 
правилником који омогућавају да се квалитет 
поднетих програма процени на основу постављених 
програмских циљева и приоритета, а сама средства 
одобре по основу активности које максимирају 
опште ефекте реализације програма.  

 
Члан 27. 

Процена квалитета годишњих и посебних 
програма организација у области спорта, осим 
годишњих програма категорисаних спортских 
организација, врши се према критеријумима из 
Табеле вредновања квалитета годишњих и 
посебних програма, дате на Обрасцу 5 који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део, према критеријумима који су подељени на 
секције и подсекције, с тим да свака подсекција има 
оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – 
лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро. 

Критеријуми вредновања (евалуације, 
оцене) квалитета годишњег и посебног програма из 
става 1. овог члана обухватају: 

1) секција 1 – Финансијски и оперативни 
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капацитет носиоца програма (подсекције: да ли 
носилац програма и партнери имају довољно 
искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац 
програма и партнери имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног програма – 
имајући у виду тип активности које су предвиђене 
програмом; да ли носилац програма и партнери 
имају довољне управљачке капацитете – 
укључујући ангажована лица, опрему и способност 
за управљање предложеним финансијским планом 
програма; да ли носиоци програма имају довољно 
стабилне и довољне изворе финансирање) – 
максимално 20 бодова; 

2) секција 2 – Значај програма 
(подсекције: конзистентност програма – у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта у општини 
Књажевац, колико су јасно дефинисани и стратешки 
одабрани они који су везани за програм, да ли су 
потребе циљне групе и крајњих корисника јасно 
дефинисане и добро одмерене, да ли програм 
поседује додатне квалитете) – максимално 25 
бодова; 

3) секција 3 – Методологија (подсекције: 
да ли су планиране активности одговарајуће, 
практичне и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан план 
програма, да ли су учешће партнера и његово 
ангажовање у реализацији програма добро 
одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих 
корисника и њихово ангажовање у реализацији 
програма добро одмерено, да ли је план 
реализације програма добро разрађен и изводљив, 
да ли предлог програма садржи индикаторе 
успешности програма који се могу објективно 
верификовати) – максимално 30 бодова; 

4) секција 4 – Одрживост програма 
(подсекције: да ли ће активности предвиђене 
програмом имати конкретан утицај на циљне групе, 
да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи) –  
максимално 15 бодова; 

5) секција 5 – Финансијски план и 
рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос 
између процењених трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући, да ли је предложени 
трошак неопходан за имплементацију програма) – 
максимално 10 бодова. 

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од 
оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма 
се искључује из евалуационог процеса. 

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од 
оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из 
евалуационог процеса. 

Само предлози програма који буду имали 
више од 50 бодова биће узети у разматрање 
приликом доделе средстава. 

Сматра се да Спортски савез Књажевца и 
организације у области спорта са седиштем на 
територији општине Књажевац  које су од посебног 
значаја за општину Књажевац у складу са чланом 
137. став 5. Закона испуњавају у потпуности 
критеријуме у вези са финансијским и оперативним 
капацитетом из става 2. тачка 1) овог члана. 

 
Члан 28. 

Процена квалитета годишњих програма 
категорисаних спортских организација врши се 
према критеријумима из Табеле вредновања 
квалитета годишњих програма категорисаних 
спортских организација, дате на Обрасцу 6 који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део, према критеријумима који су подељени на 
секције и подсекције, с тим да свака подсекција има 
оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – 
лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома добро, 
осим секције 1 која има бодове од 1 до 100, у 
зависности од броја бодова који спортска 
организација има на основу свог рангирања. 

Критеријуми вредновања (евалуације, 
оцене) квалитета годишњег програма из става 1. 
овог члана обухватају: 

1) секција 1 – Ранг спортске 
организације према Категоризацији спортских 
организација у општини Књажевац – максимално 
100 бодова;  

2) секција 2 – Финансијски и 
оперативни капацитет носиоца програма 
(подсекције: да ли носилац програма и партнери 
имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носилац програма и партнери имају 
довољно стручности и техничког знања за вођење 
предложеног програма – имајући у виду тип 
активности које су предвиђене програмом; да ли 
носилац програма и партнери имају довољне 
управљачке капацитете – укључујући ангажована 
лица, опрему и способност за управљање 
предложеним финансијским планом програма; да ли 
носиоци програма имају довољно стабилне и 
довољне изворе финансирање) – максимално 20 
бодова; 

3) секција 3 – Значај програма 
(подсекције: конзистентност програма – у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта у општини 
Књажевац колико су јасно дефинисани и стратешки 
одабрани они који су везани за програм, да ли су 
потребе циљне групе и крајњих корисника јасно 
дефинисане и добро одмерене, да ли програм 
поседује додатне квалитете) – максимално 25 
бодова; 

4) секција 4 – Методологија 
(подсекције: да ли су планиране активности 
одговарајуће, практичне и доследне циљевима и 
очекиваним резултатима, колико је компактан 
целокупан план програма, да ли су учешће 
партнера и његово ангажовање у реализацији 
програма добро одмерени, да ли је учешће циљне 
групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у 
реализацији програма добро одмерено, да ли је 
план реализације програма добро разрађен и 
изводљив, да ли предлог програма садржи 
индикаторе успешности програма који се могу 
објективно верификовати) – максимално 30 бодова; 

5) секција 5 – Одрживост програма 
(подсекције: да ли ће активности предвиђене 
програмом имати конкретан утицај на циљне групе, 
да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи) –  
максимално 15 бодова; 

6) секција 6 – Финансијски план и 
рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос 
између процењених трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући, да ли је предложени 
трошак неопходан за имплементацију програма) – 
максимално 10 бодова. 

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од 
оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма 
се искључује из евалуационог процеса. 

Ако је укупан збир у секцији 3, нижи од 
оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из 
евалуационог процеса. 
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Само предлози програма који буду имали 
више од 50 бодова у секцијама 2–6 биће узети у 
разматрање приликом доделе средстава. 

Сматра се да спортске организације са 
седиштем на територији општине Књажевац  које су 
од посебног значаја за општину Књажевац, у складу 
са чланом 137. став 5. Закона испуњавају у 
потпуности критеријуме у вези са финансијским и 
оперативним капацитетом из става 2. тачка 2) овог 
члана. 

 
Члан 29. 

Поступак одобравања програма који су 
примљени у предвиђеном року врши се у три фазе. 

У првој фази врши се административна 
(формална) провера и оцена испуњености услова и 
критеријума у погледу носиоца програма, форме 
предлога програма и адекватности предложеног 
програма, утврђених Законом, овим правилником и 
јавним позивом када су у питању посебни програми.  

Прву фазу спроводи организциона јединица 
Општинске управе Књажевац надлежна за послове 
спорта Књажевац. 

У другој фази врши се вредновање 
квалитета програма према критеријумима 
утврђеним у Табели вредновања из чл. 25. и 26. 
овог правилника, и утврђује предлог Општинском 
већу за одобрење програма.  

Општинско веће доноси у другој фази 
одлуку о одбијању предлога програма, на предлог 
Комисије, уколико је предлог програма искључен из 
евалуационог процеса у складу са чланом 25. ст. 3. 
и 4.  и чланом 26. став 3. овог правилника. 

Другу фазу спроводи Комисија.  
О раду Комисије води се записник, који 

потписују председник и чланови Комисије.  
Ако је предложени програм прошао 

претходне две фазе, у трећој фази доноси се 
коначна одлука о одобравању програма и одређењу 
висине средстава за реализацију програма.  

У трећој фази Општинско веће одлучује, на 
основу предлога Комисије.  

Непотпуни предлози програма не враћају 
се подносиоцу предлога. 

Техничку и административну помоћ 
Комисији пружају овлашћена запослена лица у 
Општинској управи. 

 
Члан 30. 

Вредновање квалитета програма спроводи 
се тако што сваки члан Комисије врши оцењивање 
достављених програма према табелама 
вредновања, а укупан број бодова се утврђује на 
основу просечних оцена у оквиру појединих секција, 
ако овим правилником није другачије одређено. 

Комисија може једногласном одлуком  
одлучити да се оцењивање према табелама 
вредновања квалитета програма врши гласањем 
чланова Комисије на седници Комисије. 

Вредновање програма врши се на Обрасцу 
10 који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 
 

Члан 31. 

На основу извршених вредновања 
квалитета програма, Комисија утврђује 
прелиминарни предлог за одобрење програма. 

Комисија сваки предлог програма 
обележава и следећим коментарима: ,,Не захтева 
додатне преговоре” или ,,Захтева додатне 
преговоре”. Уколико се прелиминарним предлогом 
за одобрење програма предвиђају мања средства 
него што су финансијским планом предлога 
програма предвиђена, програм се обавезно 
означава коментаром „Захтева додатне проговоре”. 

У случају коментара да предлог програма 
захтева додатне преговоре,  Комисија установљава 
оквир за преговоре и води преговоре, с тим да се 
током преговора обавезно дефинише и које ће се 
програмске активности реализовати, уколико 
програму треба да се одобре мања средства од 
оних утврђених буџетом предлога програма. 

Предност у преговорима даје се 
програмима који су према оцени Комисије бољег 
квалитета. 

Резултат преговора може бити позитиван и 
негативан. Позитиван исход преговора не мора да 
значи аутоматско одобравање средстава. 

Након завршених преговора, Комисија 
утврђује коначни предлог и доставља га 
Општинском већу. 

 
       Члан 32. 

Предлог да се програм не прихвати и не 
одобре средства Комисија даје у следећим 
случајевима, водећи рачуна о укупно расположивим 
буџетским средствима за финансирање програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта: 

1) програм није довољно релевантан са 
становишта остваривања циљева утврђених 
Националном стратегијом развоја спорта или 
Програмом развоја спорта у општини Књажевац; 

2) други програми су приоритетнији, у 
складу са чланом 138. став 7. Закона; 

3) финансијске и оперативне могућности 
подносиоца програма нису довољне; 

4) програм је лошијег квалитета, односно 
добио је мањи број бодова током процене квалитета 
предлога програма у односу на одабране предлоге 
програма; 

5) резултати преговора нису имали 
позитиван исход. 

Непотпуни предлози програма се не 
враћају подносиоцу предлога. 

 
Члан 33. 

Уколико је предложени програм прошао 
претходне две фазе, у трећој фази доноси се 
коначна одлука о одобравању или неодобравању 
програма и одређењу висине средстава за 
реализацију програма.  

Одлуке у трећој фази доноси Општинско 
веће, на основу предлога Комисије.  

Одобравање предложених програма и 
средстава од стране Општинског већа заснива се на 
значају реализације програма за задовољавање 
потреба и интереса грађана у области спорта, 
конзистентности програма са циљевима 
Националне стратегије развоја спорта и Програма 
развоја спорта у општини Књажевац, квалитету 
програма, очекиваним резултатима реализације 
програма, одрживости програма и рационалности, 
рангу спортских грана, рангу (категорији) спортских 
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организација и укупне суме предвиђене за 
финансирање програма у одређеној области 
потреба и интереса грађана у области спорта у 
општини Књажевац. 

О одобрењу годишњих и посебних 
програма Општинско веће одлучује појединачним 
решењем. 

Решења Општинског већа о одобрењу 
годишњег и посебног програма су коначна и против 
њих се може водити управни спор. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са Законом, 
износ добијених средстава по основу годишњих и 
посебних програма. 
 

Члан 34. 

Са носиоцем одобреног програма, у складу 
са Законом, председник општине закључује уговор о 
реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не 
одазове позиву за закључење уговора у року од 
осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону, 
сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма за реализацију 
одобреног програма додељена мања средства од 
средстава наведених у финансијском плану 
програма, носилац програма је обавезан да пре 
закључења уговора о реализовању програма 
усклади финансијски план програма и план 
реализације програмских активности са висином 
додељених средстава и одобреним активностима 
на реализацији програма, и да достави Општинском 
већу допуну, односно измену предложеног програма 
усаглашену са висином одобрених средстава. 

Уговор о реализовању програма којим се 
остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Књажевац закључен супротно 
одредбама Закона и овог правилника ништав је, у 
складу са чланом 138. став 9. Закона. 

 
Члан 35. 

Одобрени износ средстава за реализацију 
програма преноси се организацији која реализује 
програм у складу са уговором и одобреним квотама 
буџета општине Књажевац. 
 

V ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 
Члан 36. 

Носиоци одобрених програма обавезни су 
да Општинском већу, на његов захтев, као и у року 
који је предвиђен овим правилником и уговором о 
реализовању програма, а најмање једном годишње, 
доставе извештај са потребном документацијом о 
остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета општине Књажевац. 

Периодични извештај се подноси у року од 
15 дана по истеку сваког квартала у току 
реализације програма, на Обрасцу 9, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део, ако овим правилником није другачије одређено.  

Председник општине може затражити да се 
уз периодични извештај достави и целокупна 
документација везана за извршена плаћања 
(изводи, рачуни и др.). 

Наредна авансна уплата буџетских 
средстава неће се уплаћивати оним носиоцима 
програма који не доставе периодични извештај. 

Извештај о реализацији годишњег програма 
садржи извештај по свакој програмској целини и по 
свакој области потреба и интереса грађана у 
области спорта из члана 137. став 1. Закона у којој 
се програм реализује. 

Носиоци одобреног програма у завршном 
извештају о реализацији програма врше и процену 
постигнутих резултата са становишта постављених 
циљева (самоевалуација). 

Општинско веће може обуставити даље 
финансирање програма, односно једнострано 
раскинути уговор о реализовању програма ако 
носилац одобреног програма не достави извештај у 
року предвиђеном уговором. 

Носилац програма је у обавези да у року од 
15 дана од завршетка реализације програма 
достави Општинском већу завршни (коначни) 
извештај о реализацији програма, са фотокопијама 
комплетне документације о утрошку средстава, 
означене на начин који је доводи у везу са 
одређеном врстом трошкова из финансијског плана 
програма, оверене сопственим печатом. 

Уз завршни извештај о реализацији 
програма коме је одобрено више од један милион 
динара подноси се и извештај ревизора (ревизија 
испуњења уговорних обавеза). 

Извештај из става 8. овог члана подноси се 
на Обрасцу 7, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

Извештај о реализацији програма 
изградње/опремања/одржавања спортских објеката 
подноси се на Обрасцу 8, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Општинско веће разматра само оне 
извештаје о реализацији програма који су поднети 
на прописаном обрасцу. 

У извештај из става 1. овог члана уносе се 
одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. 
Закона лица која су учествовала у реализацији 
програма. 

Документација која се подноси уз 
периодични или завршни извештај мора да упућује 
на ставку (део) извештаја на који се односи, односно 
документација која се односи на утрошак средстава 
мора да упућује на конкретни трошак из 
финансијског плана програма. 

Документација која се подноси уз периодични 
или завршни извештај а односи се на утрошак 
средстава подноси се у целости, нумерички се 
означава и у прилогу се ређа узлазним редоследом. 
 

Члан 37. 

Општинско веће врши по завршетку 
програма  анализу реализације програма и 
постизања планираних ефеката, с циљем да се 
утврди: да ли је програм спроведен ефикасно и 
ефективно у односу на постављене индикаторе; да 
ли су постављени циљеви били релевантни; да ли 
су постигнути очекивани резултати; да ли је 
остварен очекивани утицај; да ли су остварени 
утицаји у складу са утрошком средстава; да ли је 
обезбеђена одрживост. 

Општинско веће може ангажовати и 
одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију 
реализације одобрених програма. 

Спортски савез Књажевца, као овлашћени 
предлагач годишњих програма,  дужан је да, у 
складу са Законом и својим статутом, прати 
реализацију одобрених програма и да на крају 
реализације програма подноси извештај 
Општинском већу о остваривању циљева и ефеката 
програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и 
недостаци у реализацији програма, и пре тога. 

Организације у области спорта, носиоци 
годишњих програма,  обавезни су да Спортском 
савезу Књажевца, као предлагачу програма, пруже 
све потребне информације и омогуће увид у сва 
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документа и све активности везане за реализацију 
програма, као и да им достављају у исто време када 
и Општинском већу примерак извештаја о 
реализацији програма. 
 

Члан 38. 

Носиоци програма који не утроше одобрена 
буџетска средства по некој од авансних уплата, 
дужни су да у периодичном извештају образложе 
разлоге због којих та средства нису утрошена, и да 
траже одобрење да се та средства пренесу у 
наредни период, уз подношење доказа да се 
средства налазе на њиховом рачуну. 

Носилац програма је обавезан да по 
подношењу завршног извештаја изврши повраћај 
неутрошених средстава на крају године у буџет 
општине Књажевац.  

Изузетно, Општинско веће може, уколико 
објективне потребе и околности то захтевају, да 
одобри да се неутрошена средства на годишњем 
нивоу користе као авансне уплате за реализацију 
активности из одобреног годишњег програма за 
наредну годину, за исте намене, с тим да се, по 
истом основу, не захтевају додатна средства за 
програм у текућој години и водећи рачуна да су 
авансне уплате нужне за несметану реализацију 
програма, као и да не угрожавају основни циљ 
програма и не нарушавају наменско коришћење 
средстава. 
 

Члан 39. 

Носиоци одобреног програма у року од 15 
дана од дана усвајања завршног извештаја о 
реализацији програма чине доступним јавности 
извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и 
коришћења средстава и тај извештај достављају 
Општинском већу. 

Извештај из става 1. овог члана објављује 
се и на интернет сајту Спортског савеза Књажевац и 
мора бити доступан јавности током целе године. 

На свим документима и медијским 
промоцијама везаним за реализовање програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта мора бити истакнуто да се програм 
финансира средствима из буџета општине 
Књажевац. 
 

VI КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ 
ПРОГРАМА 

 
Члан 40. 

Носилац програма води све потребне 
евиденције које омогућавају овлашћеним лицима 
општине Књажевац спровођење контроле 
реализовања програма и утрошка средстава. 

Носилац одобреног програма дужан је да 
чува евиденцију, односно документацију која се 
односи на реализовање тог програма десет година 
од дана када је тај програм завршен, ако законом 
није друкчије одређено. 

Носилац програма је у обавези да 
овлашћеним лицима општине Књажевац омогући 
увид у целокупну документацију и сва места везана 
за реализацију уговореног програма, и у поступку 
контроле пружи им сва потребна обавештења. 

Носилац програма је у обавези да омогући 
овлашћеним лицима општине Књажевац увид у 
податке које воде трећа лица, а у вези су са 

коришћењем одобрених средстава и реализацијом 
програма. 

 
Члан 41. 

Носилац одобреног програма коме су 
пренета средства дужан је да наменски користи 
средства добијена из буџета општине Књажевац. 

Средства добијена из буџета општине 
Књажевац за реализовање програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта морају се вратити, у целости или 
делимично, даваоцу средстава, заједно са затезном 
каматом од момента пријема, у случајевима 
утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона. 

Носилац одобреног програма обавезан је 
да набавку добара, услуга или радова у оквиру 
одобрених средстава врши у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке. 

Реализовани трошкови су прихватљиви, 
ако већ нису финансирани из других јавних прихода, 
да су директно повезани са одобреним програмом, 
да су настали након потписивања уговора о 
реализацији програма, да су регистровани кроз 
одговарајућу књиговодствену документацију, да се 
могу поткрепити оригиналном документацијом са 
јасно наведеним датумом и износом и да се слажу 
са максималним вредностима одобрених трошкова 
у финансијском плану програма. 

 
Члан 42. 

Измене у погледу одобрених средстава за 
реализацију програма, могу се извршити ако се:  

1) не угрожава основни циљ програма;  
2) средства компензују у оквиру одређене 

врсте трошка, као и између различитих врста 
трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не 
сме да прелази 10% од првобитно одобрене суме 
новца у оквиру сваке врсте трошка.  

У случајевима из става 1. овог члана, 
носилац програма може да током реализације 
програма изврши измену финансијског плана 
програма и да о томе обавести Општинско веће.  

У свим другим случајевима мора да се 
унапред поднесе писани захтев Општинском већу за 
одобрење одступања, уз додатно објашњење, с тим 
да се такав захтев може поднети до 1. децембра 
када су у питању годишњи програми, а за посебне 
програме у току реализације програма или пре 
утврђеног крајњег рока за реализацију програма. 

 
Члан 43. 

Финансирање реализације програма може се 
обуставити ако носилац програма: 

1) на захтев овлашћеног лица општине 
Књажевац, као и у роковима утврђеним уговором о 
реализовању програма, није доставио извештај са 
потребном комплетном документацијом о 
остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета општине;  

2) употребљава средства ненаменски, 
у потпуности или делимично; 

3) не поштује динамику реализовања 
програма или се не придржава прописаних или 
уговорених мера које су утврђене у циљу 
обезбеђења реализације програма; 

4) престане да испуњава услове који 
су на основу Закона и овог правилника потребни за 
одобрење програма; 
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5) спречи или онемогући спровођење 
прописаних, односно уговорених контролних мера; 

6) не достави Спортском савезу 
Књажевца, као овлашћеном предлагачу годишњих 
програма, потребне информације, односно не 
омогући увид у документа и активности везане за 
реализацију годишњег програма; 

7) у другим случајевима очигледно не 
може да реализује програм у битном делу како је 
планирано. 

Носилац неће одговарати за кашњења или 
неизвршавање обавеза предвиђених уговором о 
реализацији програма, када до неизвршења дође 
услед елементарних непогода, налога државних 
органа, и других околности које су изван реалне 
контроле и нису последица грешке или немара 
носиоца програма. 

 
Члан 44. 

Организациона јединица Општинске управе 
Књажевац надлежна за послове спорта ставља на 
увид јавности, у складу са законом: извештај о 
поднетим предлозима програма са траженим 
износом средстава, извештај о одобреним 
програмима са износом одобрених средстава, 
годишњи извештај о реализовању свих одобрених 
програма за задовољавање потреба и интереса 
грађана у спорту. 

Извештаји из става 1. овог члана обавезно 
се објављују на интернет страници општине 
Књажевац. 

 
VII КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И КОНТРОЛЕ 

ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, 
 ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

 
Члан 45. 

У поступку одобравања програма, односно 
пројеката изградње, опремања и одржавања 
спортских објеката, поред критеријума утврђених у 
члану 8. овог правилника, цени се испуњеност 
следећих критеријума: 

1) да за планиране активности 
постоји потребна документација, у складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња 
објеката; 

2) да је обезбеђена локација за 
изградњу спортског објекта; 

3) да спортски објекат испуњава 
услове прописане актом којим су уређени услови за 
обављање спортских делатности, у складу са 
Законом;  

4) да је спортски објекат категорисан 
у складу са националном категоризацијом спортских 
објеката; 

5) да је спортски објекат уписан у 
матичну евиденцију спортских објеката, у складу са 
Законом; 

6) да је у питању капитално 
одржавање спортског објекта (реконструкција, 
доградња, адаптација и санација); 

7) да су радови на изградњи и 
капиталном одржавању спортских објеката 
предвиђени одговарајућом планском 
документацијом; 

8) да је премер и предрачун радова 
на изградњи, односно одржавању спортског објекта 
урађен и оверен од стране стручног лица;  

9) да је земљиште на којем се 
планира изградња новог спортског објекта у јавној 
својини; 

10) да је спортски објекат у јавној 
својини (у целини или делимично); 

11) да носилац програма из 
сопствених средстава сноси трошкове припремних 
радова, израде техничке документације, 
ангажовања стручног надзора, техничког пријема, 
укњижбе; 

12) да се изградња и одржавање и 
опремање спортског објекта у оквирима јавно-
приватног партнерства врши под условима и на 
начин утврђен законом којим је уређено јавно-
приватно партнерство; 

13) да се уговором  регулишу сва 
својинска и имовинска питања у вези са изградњом 
и одржавањем спортског објекта, у складу са 
законом којим је уређена јавна својина и другим 
законима. 

Члан 46. 

Власник, односно корисник земљишта или 
спортског објекта подноси предлог пројекта 
изградње, опремања  и одржавања спортског 
објекта уз сагласност власника земљишта, односно 
спортског објекта.  

Предлог пројекта изградње и капиталног 
одржавања  спортског објекта могу заједнички да 
поднесе више овлашћених подносилаца, у случају 
сусвојине на земљишту или објекту. 

Опремање спортског објекта подразумева 
опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим 
чини функционалну техничко-технолошку целину. 

Одржавање спортског објекта подразумева 
капитално одржавање у смислу извођења радова на 
реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији 
спортских објеката. 

Предлог годишњег пројекта (програма) 
изградње, опремања  и одржавања спортског 
објекта чине појединачни пројекти, који се, у складу 
са садржајем, групишу у посебне програме:  

1) изградња спортских и рекреативних 
објеката; 

2) капитално одржавање спортских и 
рекреативних објеката; 

3) изградња спортских објеката за 
потребе образовања; 

4) капитално одржавање спортских 
објеката за потребе образовања; 

5) изградња и прилагођавање спортских 
објеката за лица са посебним потребама и 
инвалидитетом. 
 

Члан 47. 

Уз пројекат изградње и одржавања 
спортског објекта мора бити приложена 
документација којом се доказује испуњеност 
прописаних услова и критеријума према закону 
којим се уређује област планирања и изградње, као 
и документација о спровођењу програма (предрачун 
радова; власнички лист за земљиште и објекат; 
уговор о заједничком улагању; локацијска дозвола, 
грађевинска дозвола или решење којим се одобрава 
извођење радова на адаптацији или санацији 
спортског објекта; главни пројекат према закону 
којим се уређује област планирања и изградње; 
окончана или последња привремена ситуацију за 
извршене радове и извештај надзорног органа – код 
фазне изградње; други докази). 
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Члан 48. 

Годишњи пројекат изградње и 
инвестиционог одржавања спортских објеката 
извршава се према динамици утврђеној 
програмским календаром у складу са Законом. 

 
Члан 49. 

Носилац пројекта образује, након 
обавештења о одобрењу програма, тим за 
спровођење програма и одређује руководиоца и 
његове чланове. 

Носилац пројекта, по извршеном техничком 
прегледу и извршеној записничкој примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова, дужан је да 
обезбеди употребну дозволу. 
 

VIII ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА 

СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ 
СПОРТИСТА 

 
Члан 50. 

Финансирање програма стипендирања за 
спортско усавршавање категорисаних спортиста, 
посебно перспективних спортиста, врши се у складу 
са следећим критеријумима: 

1) да је у питању спортиста аматер, у 
складу са Законом и спортским правилима; 

2) да је спортиста држављанин 
Републике Србије и да има пребивалиште на 
територији општине Књажевац; 

3) да је спортиста у текућој години 
рангиран у складу са чланом 140. став 2. Закона; 

4) да га његова спортска организација 
предложи за добијање стипендије; 

5) да се у текућој години бави 
спортским активностима у спортским 
организацијама у општини Књажевац; 

6) да испуњава обавезе према 
националној спортској репрезентацији у коју је 
позван;  

7) да у текућој години има статус 
ученика и да је у претходној школској години 
остварио минимално врлодобар успех – за 
спортисте узраста од 15 до 19 година; 

8) да му је утврђена здравствена 
способност за обављање спортских активности у 
складу са Законом; 

9) да поштује антидопинг правила 
прописана Законом о спречавању допинга у спорту; 

10) да је његово понашање на 
спортским теренима и изван њих у складу са 
спортским духом и фер плејом. 

Право на стипендију престаје спортисти 
престанком испуњавања услова из става 1. овог 
члана, на основу одлуке Општинског већа. 

Општинско веће посебном одлуком 
утврђује максимални број стипендија које могу 
добити спортисти за спортско усавршавање исте 
спортске организације, у зависности од ранга спорта 
утврђеног Националном категоризацијом спортова, 
и висину месечног износа стипендија у зависности 
од категорије спортисте (заслужни спортиста, 
спортиста међународног разреда, спортиста 
националног разреда, перспективни спортиста, 
други категорисани спортиста). 

Са спортистом коме је одлуком Општинског 
већа додељена стипендија за спортско 
усавршавање председник општине закључује уговор 
о одобравању стипендије, на основу кога се 
спортисти месечно исплаћује стипендија и који 
обавезно садржи податке о новчаном износу 
месечне стипендије, роковима исплате, року 
важења уговора и правима и обавезама спортисте. 

 
IX ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 

ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА  
И НАГРАДЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ 

РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА 

 
Члан 51. 

Годишње спортско признање општине 
Књажевац додељује се у виду повеље и новчане 
награде за: 

1) освојену медаљу на великим 
међународним спортским такмичењима; 

2) освојено национално, регионално 
или европско клупско првенство; 

3) дугогодишњи изузетан допринос 
развоју спорта у општини Књажевац и/или 
Републици Србији; 

4) постигнуте значајне спортске 
резултате у претходној години. 

Годишње спортско признање из става 1. 
овог члана може се доделити спортској 
организацији, спортисти или спортском стручњаку. 

Општинско веће утврђује висину новчане 
награде из става 1. овог члана. 

Општинско веће утврђује изглед повеље из 
става 1. овог члана. 

У случају да спортска организација или 
спортиста, односно спортски стручњак у истој 
години оствари више спортских резултата који 
представљају основ за добијање признања и 
награде из става 1. овог члана, може се одобрити 
само једно признање и новчана награда за најбољи 
(највреднији) спортски резултат остварен у 
претходној години. 

Са спортском организацијом, спортским 
стручњаком или спортистом  из става 2. овог члана 
председник општине закључује, на основу одлуке 
Општинског већа о додели спортског признања, 
уговор о додели новчане награде  

 
X ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 
ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ 

ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Члан 52. 

У циљу рационалног и наменског 
коришћења спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник општина 
Књажевац, односно који су у јавној својини 
општинеКњажевац , спортским организацијама се 
може одобрити њихово бесплатно коришћење за 
спортске активности, односно доделити бесплатни 
термини за тренирање и обављање других 
спортских активности ако су поред општих услова и 
критеријума утврђених овим правилником испуњени 
и следећи услови: 

1) да су све спортске активности које се у 
спортском објекту обављају бесплатне за све 
спортисте учеснике у реализацији програма; 
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2) да је претежни део спортских активности 
тренирања везан за рад са децом и младим. 

Спортска организација из става 1. овог 
члана обавезна је да сале и спортске објекте у 
којима обавља спортске активности користи у 
складу са законом, пратећим подзаконским актима, 
спортским правилима и уговором о реализацији 
програма. 

 
XI ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ 
ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 
ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 53. 

Годишњи програм из члана 137. став 1. 
тачка 8) Закона може се одобрити само 
организацији у области спорта која поред општих 
услова и критеријума утврђених овим правилником 
испуњава и услов да је одлуком Општинског већа 
утврђена као организација у области спорта од 
посебног значаја за општину Књажевац у складу са 
ст. 2–7. овог члана. 

Општинско веће својом одлуком, на 
предлог председника општине, утврђује 
организације у области спорта на територији 
општине Књажевац од посебног значаја за општину 
Књажевац. 

 Спортски савез Књажевац је као надлежни 
територијални спортски савез територијални 
спортски савез од посебног значаја за општину. 

Општинско веће одлуку из става 2. овог 
члана доноси, у складу са чланом 137. став 1. тачка 
8) Закона, сходно применом критеријума 
прописаних чланом 120. став 3. Закона о спорту и 
на основу категоризације у области спорта у 
јединици локалне самоуправе и Програма развоја 
спорта у јединици локалне самоуправе. 

Предлог да се одређена организација у 
области спорта утврди за организацију од посебног 
значаја за општину Књажевац може дати свака 
организација у области спорта са територије 
општине Књажевац, уз подношење документације 
којом се доказује испуњеност критеријума из става 
4. овог члана. 

При доношењу одлуке из става 2. овог 
члана Општинско веће води рачуна и о томе у којој 
мери су активности организације у области спорта 
од значаја за реализацију Националне стратегије 
развоја спорта и Програма развоја спорта у 
општини Књажевац.  

Општинско веће пре доношења одлуке из 
става 2. овог члана прибавља мишљење Спортског 
савеза Књажевца. 

Општинско веће доноси одлуку да 
одређеној организацији престаје статус 
организације у области спорта која је од посебног 
значаја за општину Књажевац  када организација 
престане да испуњава критеријуме из става 4. овог 
члана на основу којих је стекла тај статус. 
 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 54. 

                       За све што није предвиђено овим 
Правилником, сходно ће се примењивати одредбе 
Закона о спорту и других одговарајућих прописа. 
 

Члан 55. 

Обавеза коришћења Матрице логичког 
оквира и SWOT анализе из члана 10. став 3. овог 

правилника примењује се код годишњих програма 
који се подносе у 2018. години. 

Спортски савез Књажевца подноси 
извештај Oпштинском већу  о остваривању циљева 
и ефеката годишњих програма чији је предлагач 
почев од годишњих програма за 2017. годину. 

 
Члан 55а. 

Јавни конкурс за финансирање годишњих 
програма  за месец новембар и децембар 2017. 
године биће покренут одмах по ступању на снагу 
овог Правилника. 

 
Члан 56. 

Даном ступања на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о одобравању и 
финансирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта на територији општине 
Књажевац, („Сл. лист општине Књажевац, број 
22/2014, 10/2015 и 10/2017). 
 

Члан 57. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Књажевац“, из разлога хитности. 
 
Број: 66 - 8/2017- 01                                                                                 
18.10.2017. године                                                                                
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 6. Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015 и 81/2016- 
Одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 
129/2007, 83/2014- др. Закон и 101/2016- др. закон), 
члана 30. став 1. тачка 8. Статута општине 
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'', бр. 
4/2009 и 10/2015), а у вези са тачком 7. и 8. Одлуке 
о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему државних органа, систему јавних 
служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 
систему локалне самоуправе за 2017. годину (''Сл. 
гласник РС'', бр. 61/2017), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 18.10.2017. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему локалне самоуправе општине 

Књажевац за 2017. годину 
 

Члан 1. 

          Овом Одлуком одређује се максималан број 
запослених на неодређено време за сваки 
организациони облик у систему локалне самоуправе 
општине Књажевац за 2017. годину и рок за 
поступање организационих облика по овој Одлуци. 
 

Члан 2. 

          Максималан број запослених на неодређено 
време за сваки организациони облик у систему 
локалне самоуправе општине Књажевац за 
календарску 2017. годину је: 
 

1. Општинска управа 

Књажевац................................................... 77 

2. Правобранилаштво општине 

Књажевац....................................................  1 
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3. ЈКП ''Стандард'' 

Књажевац................................................. 139 

4. ЈКП ''Топлана'' 

Књажевац..................................................  11 

5. ЈП ''Предузеће за изградњу, урбанизам и 

развој општине Књажевац''...................... 21  

6. ЈП ''Спортско туристички ресурси 

Књажевац'''................................................   2  

7. Агенција за развој општине Књажевац 

....................................................................   5  

8. Предшколска установа ''Бајка'' Књажевац 

.................................................................... 76  

9. Дом културе Књажевац 

...................................................................  12  

10. Завичајни музеј Књажевац 

....................................................................  10  

11. Народна библиотека ''Његош'' Књажевац 

.....................................................................  9 

12. Центар за социјални рад ''др Михајло 

Ступар'' Књажевац ....................................  2  

13. Туристичка организација општине 

Књажевац 

.....................................................................  3  

14. Регионални центар за стручно 

усавршавање Књажевац 

.....................................................................  1  

15. Друга месна заједница 

......................................................................  1 

 
                                                                                                                     
УКУПНО: 370 

 
Члан 3. 

          Организациони облици из члана 2. ове Одлуке 
код којих постоји обавеза рационализације су они 
организациони облици код којих је број запослених 
на неодређено време већи од броја утврђеног 
чланом 2. ове Одлуке. 
         Организациони облик који има већи број 
запослених на неодређено време од броја 
утврђеног у члану 2. ове Одлуке, дужан је да 
спроведе рационализацију најмање до утврђеног 
броја запослених, закључно са 30.10.2017. године, а 
у складу са Законом о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору 
(''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015 и 81/2016- Одлука 
УС), законом којим се уређује радно-правни статус 
запослених као и другим одговарајућим прописима. 
          Организациони облици у систему локалне 
самоуправе општине Књажевац из члана 2. ове 
Одлуке дужни су да у року од три дана од дана 
доношења ове Одлуке донесу акт о организцији и 
систематизацији радних места и да исти, без 
одлагања, доставе на сагласност надлежном органу 
општине Књажевац. 
 

Члан 4. 

         Организациони облици у систему локалне 
самоуправе општине Књажевац, приликом израде 
акта о организацији и систематизацији радних 
места, дужни су да се у периоду спровођења 
рационализације придржавају одредаба Закона о 
начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору, у погледу начела и начина 

одређивања броја запослених и да пре доношења 
акта спроведу анкету међу запосленима који раде 
на послови на којима постоји потреба смањења 
броја извршилаца, о њиховим намерама и 
спремности за споразумни престанак радног односа 
уз исплату новчане накнаде. 
         Организациони облик који на основу ове 
Одлуке има утврђену потребу за рационализацијом, 
дужан је да након доношења новог акта о 
организацији и систематизацији радних места и 
престанка радног односа, утврди број запослених за 
чијим радом престаје потреба у складу са новом 
организацијом рада, најмање до броја утврђеног у 
члану 2. ове Одлуке. 
        Запослени из става 2. Овог члана, који је 
утврђен као вишак запсолених, односно који је 
нераспоређен, има право на исплату отпремнине 
због престанка потребе за његовим радом у висини 
која се одређује у складу са законом којим се 
уређује његов радно-правни статус. 
 

Члан 5. 

            У оквиру максималног броја запослених 
утврђеним у члану 2. ове Одлуком, сваки 
организациони облик може имати највише онолики 
број запослених на неодређено време за који има 
обезбеђену масу средстава за плате, односно 
зараде. 
 

Члан 6. 

            На све што није уређено овом Одлуком 
сходно ће се примењивати одредбе Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015 и 81/2016- 
Одлука УС). 

Члан 7. 

           Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Књажевац''. 
 
 
Број: 022-67/2017-01                                                    
18.10.2017. године                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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На основу члана 30. став 1. тачка 6. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015), члана 3. Одлуке 
о грађевинском земљишту („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 10/2015 и 5/2017), на предлог 
Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 
1015/1-17 од 25.09.2017. године, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
18.10.2017. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм о измени и допуни 

Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2017. годину.  
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Члан 2. 

 
 Програм о измени и допуни Програма 
уређивања грађевинског земљишта општине 
Књажевац за 2017. годину је саставни део ове 
Одлуке.  
 

Члан 3. 

 
 Одлуку и Програм о измени и допуни 
Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2017. годину објавити у 
„Службеном листу општине Књажевац“. 

Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 463 - 80/2017- 01                                                                             
18.10.2017. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
 

На основу члана 94 став 1 Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-
ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), 
Правилника о садржини, поступку и начину 
доношења програма уређивања грађевинског 
земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015), члана 20 
став 1 тачка 8 и члана 32 став 1 тачка 5 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 
83/2014-др. закон) и члана 30 став 1 тачка 6 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац„ бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној дана 
18.10.2017.године,  донела је 
 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДПУНИ ПРОГРАМА 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 
У Програму уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2017. годину који је 
Скупштина општине Књажевац донела Одлуком бр. 
463-63/2016-01 дана 20.02.2017. године („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 01/2017), Програму о 
измени и допуни Програма уређивања 
грађевинског земљишта општине Књажевц за 2017. 
годину који је Скупштина општине Књажевац 
донела Одлуком бр. 463-22/2017-01 дана 
26.04.2017. године („Сл. лист општине Књажевац“ 
бр. 07/2017) и Програму о измени и допуни 
Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевц за 2017. годину који је 
Скупштина општине Књажевац донела Одлуком бр. 
463-52/2017-01 дана 12.07.2017. године („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 10/2017), врши се следећа 
измене:  
 
1) У поглављу I СТРАТЕШКО ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, одељак I 1. ПРИБАВЉАЊЕ 
УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, тачка Б. 
ИЗРАДА НОВИХ ПРОГРАМА, ПЛАНОВА И 
СТУДИЈА мења се и гласи: 
 

Б. ИЗРАДА НОВИХ ПРОГРАМА , ПЛАНОВА И 
СТУДИЈА  
Програми и урбанистички планови који ће се 
радити по доношењу Одлуке у 2017. Гoдини 
 

1 ПГР села Црни Врх са 
засеоком Граваљоса 

8.408.837,00 

2 ПГР субопштинског центра 
Кална  (3.288.720,00 дин.)  

2.568.718,00 

3 Измена и/или израда планске 
– урбанистичке и техничке 
документације по захтеву 
Наручиоца, односно 
овлашћених органа и лица 
Наручиоца 

 
328.085,00 

4 Пројекат препарцелације за 
израду тротоара у ул. 
Карађорђевој  

65.400,00 

5 Пројекат парцелације за 
изградњу трансфер 
станице у Књажевцу 

39.600,00 

6 Пројекат препарцелације за 
формирање прихватилишта 
за псе у Минићеву 

125.000,00 

7 Пројекат препарцелације за 
изградњу фекалне 
канализације у Трговишту 

319.000,00 

8 Пројекат препарцелације 
Џервиново насеље – Блок 
Језава (1.015.000,00 дин.) 

 

9 Пројекат препарцелације 
ради експропријације 
земљишта у КО Црни Врх 
ради измештања дела пута 

 
69.760,00 

10 Пројекат препарцелације КП 
бр. 8898, 4846/5, 4845/3, 
4848/3, 4848/2, 4844/5, 
4847/1, 4846/6, 4848/1 и 
4878/2, све у КО Црни Врх (са 
услугама геометра) 

 
162.720,00 

11 Претходна студија 
оправданости са 
генералним пројектом за 
изградњу државног пута 
Мирковци-Јабучко равниште  
(10.799.880,00 динара)  
 

 
1.068.120,00 

 

 Укупно Б 
……………………………………………
………………………………. 

13.155.
240,00 

 

 Укупно I 1.  
……………………………………………
…………………………. 

13.155.2
40,00 

 
2) У поглављу I СТРАТЕШКО ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, одељак I 2. ПРИБАВЉАЊЕ  
ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, тачка Б. ИЗРАДА 
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ мења се и гласи: 
 
Б. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1 ИД и ПЗИ за изградњу 
фекалне канализације у 
Доњем Зуничу 

500.000,00 

2 ИД и ПЗИ за изградњу 
фекалне канализације у 
Трговишту 

500.000,00 

3 Техничка документација за 
уређење трга Кеј Димитрија 

150.000,00 
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Туцовића у Књажевцу 

4 Техничка документација за 
уређење простора и објекта 
прихватилишта за псе у 
Минићеву 

434.000,00 

5 Усклађивање главног 
пројекта за изградњу језера 
„Језава“ са новим Законом о 
планирању и изградњи   
(средства из 2016. 
год…300.000,00) 

 

6 Техничка контрола ПГД за 
изградњу језера „Језава“ 

300.000,00 

7 Техничка документација за 
проширење паркинга код 
Геронтолошког центра 

26.000,00 

8 
 

Техничка документација за 
инвестиционо одржавање 
улица у граду и локалних 
путева по захтеву 
општинског Већа општине 
Књажевац и других 
овлашћених органа 
Наручиоца 

 

9 Израда техничке 
документације за изградњу 
пешачког моста код Дома 
културе (други извори…. 
900.000 дин) 

 

10 Израда техничке 
документације за поправку 
паркинга у ул. Али Агићева, 
КП бр. 545 КО Књажевац 

26.000,00 

11 Израда техничке 
документације за изградњу 
адреналинског парка–
мобилијар за забавне 
активности и изградњу 
спортско рекреативног 
центра-тениских терена у 
оквиру туристичког центра 
„Јабучко равниште“ на 
Старој планини.   

300.000,00 

12 Израда техничке 
документације за 
реконструкцију 
уготитељског објекта на 
Бањици  

430.000,00 

13 Израда техничке 
документације за партерно 
уређење на Бањици – II фаза 

70.000,00 

14 Средства за награде за 
израду идејног решења моста 
код Дома културе Књажевац 
по конкурсу 

250.000,00 

15 ИД и ПЗИ за израду водоводне 
линије у ул. Џервиново брдо 

50.000,00 

16 Израда техничке 
документације за потребе 
санације потока у месту 
Штрбац и Доња Каменица 

300.000,00 

 

 Укупно Б 
………………………………………………
……………………………. 

3.336.0
00,00 

 

 Укупно I 2.  3.336.0

……………………………………………
…………………………. 

00,00 

 

 Укупно I 1. +  I 2.  

……………………………………………
…………………. 

16.491.24
0,00 

 
3) У поглављу II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА, одељак II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 
УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, пододељак II 1.1. 
ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА мења се 
тачка В. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЕКАТА и 
гласи: 
 
В. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА 

1 Изградња  дистрибутивне 
водоводне мреже у зони и 
профилу саобраћајница Ц2, Ц4, 
Ц6 и Ц2 - продужетак и 
фекалне канализације на делу 
саобраћајнице Ц2 - 
продужетак на Јабучком 
равништу на Старој планини 
(буџет Републике Србије ……. 
40.000.000,00 дин.) 

 

2 Изградња водоводне линије у 
ул. Џервиново брдо 

500.000,00 

 

 Укупно В 
………………………….……………………
……………………. 

500.00
0,00 

 

 УКУПНО II 1.1.  
……………………………………………
……………………….   

1.500.0
00,00 

 
4) У поглављу II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА, одељак II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 
УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, пододељак II 1.3. 
ЈАВНА РАСВЕТА, мења се тачка А. ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ и гласи: 
  
А. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

1 Текуће поправке и одржавање 
уличне расвете у граду и 
селима 

4.000.000,00 

2 Декоративно осветљење 
каменог моста 

 

3 Набавка новогодишњих 
декоративних елемената 

550.000,00 

4 Услуга новогодишњег кићења 
града 

450.000,00 

 

 Укупно А 
………………………………………………
…………………………… 

5.000.0
00,00 

 УКУПНО II 1.3.  
………………………………………………
…………………….   

5.448.0
00,00 
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5)  У поглављу II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА, одељак II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 
УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, пододељак II 1.5. 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ, тачка А. ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ и тачка Б. 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА,  
мењају се и гласе: 
 
А. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

1 Крпљење ударних рупа на 
улицама у граду и локалним 
путевима  

12.000.000 

2 Редовно одржавање локалних 
путеваи и улица 

5.500.000 

3 Кресање шибља и кошење 
траве 

3.000.000 

4 Редовно одржавање и санација 
некатегорисаних и пољских и 
сеоских путева 

7.000.000 

5 Одржавање путева на 
пружним прелазима 

2.500.000 

6 Зимско одржавање улица у 
граду и на локалним путевима 

7.500.000 

 2018 год. 12.000.000 

 

 Укупно А 
……………………………………………
……………………………… 

37.500.
000,00 

 Укупно А (2018. 
год)………………………………………
………………….. 

12.000.
000,00 

 
Б. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 

1 Инвестиционо одржавање 
улица у граду и локалних 
путева 

8.474.800,00 

2 Инвестиционо одржавање 
тротоара у граду 

2.941.520,00 

3 Изградња бетонских 
степеница према катастру 

2.000.000,00 

4 Проширење и асфалтирање 
паркинга код Геронтолошког 
центра 

800.000,00 

5 Поправка-уређење паркинга у 
ул. Али Агићевој на КП бр. 545 
КО Књажевац 

400.000,00 

 

 Укупно Б 
……………………………………………
……………………………… 

14.616.
320,00 

 

 УКУПНО II 1.5. 
……………………………………………
…………………….. 

69.775.4
80,00 

 
6) У поглављу II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА, одељак II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 
УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, пододељак II 1.16. 
ОБАЛОУТВРДЕ мења се и гласи: 
 
II 1.16. ОБАЛОУТВРДЕ 
А. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

1 Уређење корита Сврљишког Тимока 
– припремни радови (Еко фонд) 

 

 

 Укупно А 
……..………………..………………………………
………………… 

 

 
В. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА 

1 Уређење корита Сврљишког Тимока 
(Србија воде) 

 

2 Уређење корита Белог Тимока 
(донације) 

 

 

 Укупно 
В……….…………..…………………………………
……………… 

 

 

Г. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ИЛИ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА OБJEKATA 
 
техничка припрема: 

1 Пројектана документација за 
уређење корита Белог Тимока 

 

 
имовинска припрема– прибављање земљишта: 

1 Пројекат препарцелације ради 
експропријације корита Сврљишког 
Тимока 

 

 

 Укупно Г 
……..………………..………………………………
………………… 

 

 

 УКУПНО II 1.16. 
………………………………………………………
………….. 

 

 
 
7) У поглављу II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА, одељак II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 
УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, пододељак II 1.17. 
ТУРИЗАМ И РЕКРЕАЦИЈА, тачка Г. ПРИПРЕМА ЗА 
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА, мења се и гласи: 
 
Г. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ИЛИ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА OБJEKATA 
  
техничка припрема: 

1 Техничка контрола пројекта 
за изградњу језера „Језава“ 

300.000,00 

2 Усклађивање пројекта за 
изградњу језера Језава са 
новим законом о планирању и 
изградњи (уговорено 
300.000,00) 

 

 
имовинска припрема– прибављање земљишта: 

1 Решавање имовинских односа 
за изградњу језера „Језава“  

1.000.000,00 

 

 Укупно Г 
……..………………..……………………
…………………………… 

1.300.0
00,00 

 

 УКУПНО II 1.17. 
……………………………………………
…………………….. 

3.300.00
0,00 
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8) У поглављу II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА, одељак II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 
УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, пододељак II 1.18. 
ПАРКОВИ И ТРГОВИ, тачка В. ПОЧЕТАК 
ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА, мења се и гласи: 
 
В. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА 

1 Уређење трга Кеј 
Димитрија Туцовића–I фаза 
(од Књаза Милоша до 
поште) 

9.600.000,00 

 2018.год. 11.000.000,00 

 

 Укупно В 
……..………………..……………………
…………………………… 

9.600.00
0,00 

 Укупно В (2018. 
год.)…………..…………………………
……………………… 

11.000.0
00,00 

 
9) На крају поглавља II УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, после наслова 
РЕКАПИТУЛАЦИЈАМ УРЕЂИВАЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, табеле под 
називом I СТРАТЕШКО ПРОСТОРНО И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ и II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 
УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋЕ 
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА мењају се и гласе: 
 
I СТРАТЕШКО ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 

1 Укупно I 1.  
……………………………………………
…………………………. 

13.155.2
40,00 

2 Укупно I 2.  
……………………………………………
…………………………. 

3.336.00
0,00 

 

 Укупно I 1. +  I 2.  
……………………………………………
…………………. 

16.491.24
0,00 

 
II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, УРЕЂИВАЊЕ 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КАПИТАЛНЕ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊА 
 

 Укупно 0 (II 1.1. - II 
1.22.)……..………………………………
………………… 

17.448.00
0,00 

 

 Укупно А (II 1.1. - II 
1.22.)……..………………………………
………………… 

66.513.00
0,00 

 

1 Укупно Б (II 1.1. - II 
1.22.)…..…………………………………

……………… 

23.316.
320 

2 Укупно В (II 1.1. - II 11.500.

1.22.)……..………………………………

………………… 
000 

 

 Укупно Б+В (II 1.1. - II 
1.22.)..…………………………………
……………… 

34.816.32
0,00 

 

 Укупно Г (само имовински 
односи) (II 1.1. - II 
1.22.)…………………… 

7.203.760,00 

 
 
10) У поглављу IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА, 

текст после наслова ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2017. 
ГОДИНИ  и  ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2017. 
ГОДИНУ мења се и гласи: 
 

ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ 
 

I  Стратешко просторно и урбанистичко 
планирање у износу од 16.491.240,00 динара 

II  Уређивање грађевинског земљишта у 
износу од ……………...133.501.240,00 динара 

III Трошкови инжењеринга Програма у износу 
од ………………….21.258.558,00 динара 

 
    

УКУПНА 
УЛАГАЊА 
................ 
171.251.038,00 
динара 

 
ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I Стратешко просторно и урбанистичко 
планирање ……………….16.491.240,00 динара 
II 1 Уређивање грађевинског земљишта  

- Капиталне инвестиције 
………………………………...34.816.320,00 

динара 
- Текуће поправке и одржавање 

……………………………….......66.513.000,00 

динара 
- Решавање имовинских односа 

…………………………………...7.203.760,00 

динара 
- Сервисирање финансијских обавеза из 

2016. године…….........17.448.000,00 

динара 
II 2 Уређивање грађевинског земљишта – Месне 

заједнице  
- Текуће поправке и 

одржавањ……………………….7.520.160,00 

динара 
III Трошкови инжењеринга 
Програма………………………..........21.258.558,00 

динара 
 

УКУПНИ 
ИЗДАЦИ……………………
…..171.251.038,00 динара 

 
Све позиције у овом програму  исказане су са 
припадајућим порезом. 
Средства за реализацију наведених расхода су 
обезбеђена у буџету општине Књажевац и то 
делом од доприноса за уређење грађевинског 
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земљишта, Еко –фонда, накнада за безбедност 
саобраћаја, као и од других прихода. 
 
Средстава у износу од 7.203.760,00 динара, 

планираних за решавање имовинских односа,  је 
дат орјентационо а коначну процену тржишне 
вредности непокретности које ће бити предмет 
прибављања у циљу реализације овог Програма, у 
складу са позитивним законским и подзаконским 
актима и актима општине Књажевац утврдити ће се 
од стране органа надлежног за утврђивање пореза 
на пренос апсолутних права на непокретности. 
Општина Књажевац може, у зависности од указане 
потребе и у складу са развојним програмима и 
буџетом општине Књажевац, одустати од 
реализације појединих активности предвиђених 
овим Програмом за решавање имовинских односа, 
а средства која су овим Програмом предвиђена за 
њихову реализацију определити за решавање 
имовинских односа у циљу стварања предуслова 
за реализацију других активности уређивања 
грађевинског земљишта.  
 
Током 2017. године општина ће покушати да 
обезбеди средства од ЕУ – Прогреса, Републике и 
других донатора у износу од око 404.308.995,00 
динара, за реализацију активности које су 

наведене у Програму чија је вредност исказана у 
загради а чије вредности нису исказане у буџету 
општине. За евентуално учешће општине у овим 
пројектима користиће се средства из текуће 
буџетске резерве или ће се обезбедити изменом 
буџета општине. 
За пројекте: ЈПП замене расвете на територији 
општине и регулације корита Белог Тимока до 
Минићева није исказана вредност радова обзиром 
да је техничка документација у изради. 
 
Програм о измени и допуни Програма уређивања 
грађевинског земљишта општине Књажевац за 
2017. годину ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине 
Књажевац. 
      

ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  
изградњу општине Књажевац“ Књажевац  

 
Директор 

                                                                                               
Младен Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 47. Закона o буџетском 
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010 и 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон 103/2015 и 
99/2016),  члана 32. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", број  129/07 и 83/2014 – др. закон) 
,  члана 30. Статута општине Књажевац  ("Сл. лист  
општине Књажевац”, број 4/09 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац  на седници 
одржаној  18.10.2017. године, донела је 

   
О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ 
  ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ  ЗА  2017. ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан  1. 

 
 

Овом  Одлуком мења се Одлука о буџету 
општине Књажевац за 2017. годину („Сл. Лист 
општине Књажевац“, бр. 31/2016, 1/2017, 7/2017 и 
10/2017). 

 
Члан 2. 

  

 Члан  1. Одлуке  мења се и гласи: 
          

„Члан 1 
 

 Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета општине Књажевац за 2017. годину састоје 
се од: 

 

 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
     РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

у динарима 
 

Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске имовине  

982.561.027 

Укупни расходи и издаци за набавку  
нефинансијске имовине     

983.561.027 

Буџетски суфицит/ дефицит - 1.000.000 

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

0 

Укупни фискални суфицит/дефицит - 1.000.000 

Б.  РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања 0 

Примања од продаје финансијске имовине 1.000.000 

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

0 

Издаци за отплату главнице дуга 0 

Нето финансирање 1.000.000 

Укупан фискални суфицит / дефицит    
плус нето финансирање 

0 

В.  ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  43.978.509 
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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 71 347.720.000 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 229.540.000 

    1.2. Самодопринос 711180 0 

    1.3. Порез на имовину 713 74.610.000 

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

714 33.570.000 

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

     1.5. Остали порески приходи 716 10.000.000 

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

74 73.140.000 

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

3. Донације 731 + 732 29.000.000 

4. Трансфери 733 484.430.579 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 19.252.866 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Текући расходи 4 850.489.497 

    1.1. Расходи за запослене 41 167.648.630 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 352.656.195 

    1.3. Отплата камата 44 0 

    1.4. Субвенције 45 73.290.000 

    1.5.  Социјална заштита из буџета 47 66.707.349 

    1.6. Остали расходи 48 + 49 110.241.820 

2. Трансфери 463+465 79.945.503 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 133.071.530 

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 1.000.000 

2. Задуживање 91 0 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0 

    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 28.992.582 

 
 



 
18.ОКТОБАР 2017 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 14  СТРАНА 30 
 

Члан  3. 

 
Члан 2. Мења се и гласи: 
 

     

 „Члан 2 
 

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

 
 

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.  Урбанизам и 
просторно планирање 42,221,820.00 4.3% 0.00 42,221,820.00 

  1101-0003 
Управљање грађевинским 
земљиштем 42,221,820.00 4.3% 0.00 42,221,820.00 

1102   Програм 2.  Комунална 
делатност 133,000,000.00 13.5% 0.00 133,000,000.00 

  1102-0001 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 38,500,000.00 3.9% 0.00 38,500,000.00 

  1102-0002 
Одржавање јавних зелених 
површина 13,000,000.00 1.3% 0.00 13,000,000.00 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 26,000,000.00 2.6% 0.00 26,000,000.00 

  1102-0004 Зоохигијена 1,500,000.00 0.2% 0.00 1,500,000.00 

  1102-0007 
Производња и дистрибуција 
топлотне енергије 7,000,000.00 0.7% 0.00 7,000,000.00 

  1102-0008 
Управљање и снабдевање водом 
за пиће 7,000,000.00 0.7% 0.00 7,000,000.00 

  1102-П1 

Радови на водоводној мрежи у 
зони саобраћајница на Старој 
планини 40,000,000.00 4.1% 0.00 40,000,000.00 

1501   Програм 3.  Локални економски 
развој 9,500,000.00 1.0% 0.00 9,500,000.00 

  1501-0001 
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента  6,000,000.00 0.6% 0.00 6,000,000.00 

  1501-0002 
Мере актине политике 
запошљавања 3,500,000.00 0.4% 0.00 3,500,000.00 

1502   Програм 4.  Развој туризма 
10,017,180.00 1.0% 2,292,830.00 12,310,010.00 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 
6,833,900.00 0.7% 2,292,830.00 9,126,730.00 

  
1502-0002 Промоција туристичке понуде 

2,857,600.00 0.3% 0.00 2,857,600.00 

  
1502-П1 Пројекат: BET ON EU 325,680.00 0.0% 0 325,680.00 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и 
рурални развој 26,717,682.00 2.7% 0.00 26,717,682.00 

  

0101-0001 Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници 2,267,682.00 0.2% 0.00 2,267,682.00 

  
0101-0002 

Мере подршке руралном развоју 24,450,000.00 2.5% 0.00 24,450,000.00 

0401   Програм 6.  Заштита животне 
средине 22,001,650.00 2.2% 0.00 22,001,650.00 

  
0401-0001 Управљање заштитом животне 

средине  12,701,650.00 1.3% 0.00 12,701,650.00 

  
0401-0004 

Управљање отпадним водама 3,600,000.00 0.4% 0.00 3,600,000.00 

  
0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 5,700,000.00 0.6% 0.00 5,700,000.00 

0701   Програм 7. Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 134,016,000.00 13.6% 0.00 134,016,000.00 

  
0701-0002 

Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 91,148,000.00 9.3% 0.00 91,148,000.00 

  
0701-0004 

Јавни градски и приградски 
превоз путника 31,000,000.00 3.2% 0.00 31,000,000.00 

  0701-П1 
Израда претходне студије 
оправданости за изградњу пута  11,868,000.00 1.2% 0.00 11,868,000.00 
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Мирковци-Јабучко равниште 

2001   Програм 8.  Предшколско 
васпитање 77,424,580.00 7.9% 27,210,345.00 104,634,925.00 

  
2001-0001 Функционисање предшколских 

установа  77,424,580.00 7.9% 27,210,345.00 104,634,925.00 

2002   Програм 9.  Основно 
образовање и васпитање 38,746,940.00 3.9% 0.00 38,746,940.00 

  
2002-0001 Функционисање основних школа 

38,746,940.00 3.9% 0.00 38,746,940.00 

2003   Програм 10. Средње 
образовање и васпитање 16,713,000.00 1.7% 0.00 16,713,000.00 

  
2003-0001 Функционисање средњих школа 

16,713,000.00 1.7% 0.00 16,713,000.00 

0901   Програм 11.  Социјална  и 
дечија заштита 72,667,029.00 7.4% 0.00 72,667,029.00 

  0901-0001 Социјалне помоћи 
23,922,652.00 2.4% 0.00 23,922,652.00 

  
0901-0002 

Прихватилиштаи друге врсте 
смештаја 825,000.00 0.1% 0.00 825,000.00 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге 5,459,680.00 0.6% 0.00 5,459,680.00 

  
0901-0005 

Подршка релизацији програма 
Црвеног крста 6,600,000.00 0.7% 0.00 6,600,000.00 

  
0901-0006 

Подршка деци и породица са 
децом 28,600,000.00 2.9% 0.00 28,600,000.00 

  
0901-П1 

Пружање услуга социјалне 
заштите 7,259,697.00 0.7% 0.00 7,259,697.00 

1201   Програм 13.  Развој културе и 
информисања 90,725,653.00 9.2% 8,345,334.00 99,070,987.00 

  1201-0001 
Функционисање локалних 
установа културе  56,166,453.00 5.7% 5,880,000.00 62,046,453.00 

  1201-0002 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 18,090,000.00 1.8% 103,571.00 18,193,571.00 

  

1201-0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно-
историјског наслеђа 2,050,000.00 0.2% 0 2,050,000.00 

  

1201-0004 

Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног 
информисања 12,500,000.00 1.3% 0 12,500,000.00 

  1201-П1 
Пројекат Библиотеке  719,200.00 0.1% 0 719,200.00 

  1201-П2 
Пројекат Музеја 1,000,000.00 0.1% 2,361,763.00 3,361,763.00 

  1201-П3 
Пројекат: Дом културе 200,000.00 0.0% 0 200,000.00 

1301   Програм 14.  Развој спорта и 
омладине 72,900,000.00 7.4% 0.00 72,900,000.00 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 63,400,000.00 6.4% 0.00 63,400,000.00 

  1301-0004 Функционисање локалних 
спортских установа 9,000,000.00 0.9% 0.00 9,000,000.00 

  1301-0005 Спровођење омладинске 
политике 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00 

0602   Програм 15.  Опште услуге 
локалне самоуправе 196,807,533.00 20.0% 6,130,000.00 202,937,533.00 

  
0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 165,110,129.00 16.8% 1,650,000.00 166,760,129.00 

  
0602-0002 

Функционисање месних 
заједница 19,100,000.00 1.9% 4,480,000.00 23,580,000.00 

  
0602-0004 

Општинско/градско  
правобранилаштво 2,103,000.00 0.2% 0.00 2,103,000.00 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 7,348,500.00 0.7% 0.00 7,348,500.00 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 645,904.00 0.1% 0.00 645,904.00 

  
0602-0014 

Управљање у ванредним 
ситуацијама 2,500,000.00 0.3% 0.00 2,500,000.00 
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2101   Програм 16. Политички систем 
локалне самоуправе 27,506,310.00 2.8% 0.00 27,506,310.00 

  2101-0001 Функционисање Скупштине 8,967,000.00 0.9% 0.00 8,967,000.00 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 18,539,310.00 1.9% 0.00 18,539,310.00 

0501   Програм 17. Енергетска 
ефикасност и обновљени 
извори енергије 12,595,650.00 1.3% 0.00 12,595,650.00 

  
0501-П1 

Унапређење енергетске 
ефикасности на згради средње 
школе-Књажевачка гимназија 12,595,650.00 1.3% 0.00 12,595,650.00 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 
РАСХОДИ  

983,561,027.00 100.0% 43,978,509.00 1,027,539,536.00 

 
 

Члан  4. 

 
Члан 3. мења се и гласи: 
 

 

„Члан 3 
 

Планирани капитални издаци буџетских 
корисника за 2017., 2018. и  2019. годину исказују се 
у следећем прегледу: 

 
 

Екон. Редни 
број 

Опис  Износ у динарима  

Клас. 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

    КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 110.336.770 66.000.000 44.000.000 

511 1 Уређење трга Кеј Димитрије Туцовић 

7.850.000 11.000.000 - 

    Година почетка финансирања пројекта:  - 2017     

    Година завршетка финансирања пројекта:  2018     

    Укупна вредност пројекта:    18.850.000           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода    18.850.000           

 2 Изград. Језера „Језава“-ископ и стабилиз.косина 1.000.000       55.000.000 44.000.000 

   Година почетка финансирања пројекта:              2017         

   Година завршетка финансирања пројекта:              2019         

   Укупна вредност пројекта: 100.000.000         

   Извори финансирања:     

   - из текућих прихода 100.000.000         

511 3 Изградња степеништа од Књаза Милоша перма СУП-у 
и катастру 

     1.600.000                  -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:              2017           

    Година завршетка финансирања пројекта:              2017           

    Укупна вредност пројекта:      1.600.000           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода      1.600.000           

511 4 Изградња паркинга код геронтолошког центра и у 
улици Али Агићевој 

        
1.200.000       

           -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:              2017           

    Година завршетка финансирања пројекта:  2017           

    Укупна вредност пројекта:          
1.200.000       

    

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода         
1.200.000       
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511 5 Капитално одржавање улица у граду 9.700.000   

    Година почетка финансирања пројекта:  2017   

    Година завршетка финансирања пројекта:  2017   

    Укупна вредност пројекта:  9.700.000   

    Извори финансирања:    

    - из текућих прихода 9.700.000   

511 6 Пројектно планирање    15.423.120                  -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:  2017           

    Година завршетка финансирања пројекта:  2017           

    Укупна вредност пројекта:  15.423.120           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода    15.423.120           

      

511 7 Капитално одржавање зграда     4.500.000                  -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:              2017          

    Година завршетка финансирања пројекта:              2017           

    Укупна вредност пројекта:     4.500.000           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода   4.500.000           

      

511 8 Изградња водоводне линије у улици Џервиново брдо     500.000         

    Година почетка финансирања пројекта:              2017        

    Година завршетка финансирања пројекта:              2017         

    Укупна вредност пројекта:    500.000         

    Извори финансирања:     

    - из текућих прихода   500.000         

      

511 9 Радови на водоводној мрежи у зони саобраћајница на 
Старој планини 

   40.000.000         

    Година почетка финансирања пројекта:              2017        

    Година завршетка финансирања пројекта:              2017         

    Укупна вредност пројекта:     40.000.000         

    Извори финансирања:     

    - из трансфера од другог нивоа власти 40.000.000         

      

511 10 Израда претходне студије оправданости за изградњу 
пута  Мирковци-Јабучко равниште 

   11.868.000         

    Година почетка финансирања пројекта:              2017        

    Година завршетка финансирања пројекта:              2017         

    Укупна вредност пројекта:     11.868.000         

    Извори финансирања:     

    - из текућих прихода 1.068.120         

  - из трансфера од другог нивоа власти 10.799.880   
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511 11 Унапређење енергетске ефикасности на згради 
средње школе-Књажевачке гимназије 

12.595.650 
  

    Година почетка финансирања пројекта:  2017   

    Година завршетка финансирања пројекта:  2017   

    Укупна вредност пројекта:  12.595.650   

    Извори финансирања:    

    - из текућих прихода 4.600.000   

  - из трансфера од другог нивоа власти 7.995.650   

      

511 12 Изградња канализационе мреже у граду     1.600.000         

    Година почетка финансирања пројекта:              2017        

    Година завршетка финансирања пројекта:              2017         

    Укупна вредност пројекта:     1.600.000         

    Извори финансирања:     

    - из вишка прихода - суфицит   1.600.000         

      

511 13 Пројектно техничка документација за трансферну 
станицу за комунални отпад  

   2.500.000         

    Година почетка финансирања пројекта:              2017        

    Година завршетка финансирања пројекта:              2017         

    Укупна вредност пројекта:     2.500.000         

    Извори финансирања:     

    - из вишка прихода - суфицит   2.500.000         

 
Члан  5. 

 

Члан 4. мења се и гласи: 
 

„Члан 4. 
 

 Средства буџета општине у  износу од 

983.561.027 динара  и средства прихода из осталих 

извора  индиректних корисника средстава буџета у  
износу од  43.978.509  динарa, односно укупна 
средства буџета од 1.027.539.536  динара  

приказана су по врстама у следећој табели: 
 

 

Класа/Кат
егорија/Гр

упа 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2017.   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

 
Средства 
из буџета  

Структ
-ура % 

 
Средства 

из 
осталих 
извора 
финан. 

буџ. 
корисник

а  

3   
Пренета средства из претходне године 

         
28,992,58

2       
2.9% 

      
2,356,097       

         
31,348,679       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

       
934,315,5

79       
95.0% 

    
38,116,32

6       

       
972,431,905       

710000   ПОРЕЗИ 
       

347,720,0
00       

35.4% 
                     

-       
       

347,720,000       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

       
229,540,0

00       23.3% 

                     
-       

       
229,540,000       

  711110 Порез на зараде 
       

190,000,0
00       

19.3%   
       

190,000,000       

  711120 Порез на приходе од самосталних делатности  
         

20,000,00
2.0%   

         
20,000,000       
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0       

  711143 Порез на приходе од непокретности 
                

10,000       
0.0%   

                
10,000       

  711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних 
ствари - по основу самоопорезивања и по 
решењу Пореске управе  

           
1,500,000       

0.2%   
           

1,500,000       

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

                
20,000       

0.0%   
                

20,000       

  711147 Порез на земљиште 
                

10,000       
0.0%   

                
10,000       

  711190 Порез на друге приходе 
         

18,000,00
0       

1.8%   
         

18,000,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
         

74,610,00
0       

7.6% 
                     

-       
         

74,610,000       

  713120 Порез на имовину  
         

65,000,00
0       

6.6%   
         

65,000,000       

  713310 Порез на наслеђе и поклон  
           

1,600,000       
0.2%   

           
1,600,000       

  713420 Порез на пренос апсолутних права  
           

8,000,000       
0.8%   

           
8,000,000       

  713611 Порез на акције на име и уделе 
                

10,000       
0.0%   

                
10,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
         

33,570,00
0       

3.4% 
                     

-       
         

33,570,000       

  714431 
Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 

                
10,000       

0.0%   
                

10,000       

  714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 
                

10,000       
0.0%   

                
10,000       

  714513 
Комунална такса за држање моторних друмских 
и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина 

         
14,000,00

0       
1.4%   

         
14,000,000       

  714540 
Накнада за коришћење добара од општег 
интереса 

                
50,000       

0.0%   
                

50,000       

  714552 Боравишна такса 
           

7,500,000       
0.8%   

           
7,500,000       

  714560 Општинске и градске накнаде 
         

12,000,00
0       

1.2%   
         

12,000,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
         

10,000,00
0       

1.0% 
                     

-       
         

10,000,000       

  716110 Комунална такса на фирму  
         

10,000,00
0       

1.0%   
         

10,000,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
       

513,430,5
79       

52.2% 
      

8,953,175       
       

522,383,755       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
         

29,000,00
0       

2.9% 
      

2,737,381       
         

31,737,381       

  732100 Текуће донације од међународних организација 
         

29,000,00
0       

2.9% 
      

2,737,381       
         

31,737,381       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
       

484,430,5
79       

49.3% 
      

6,215,794       
       

490,646,373       

  

733151 
Ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 

       
409,681,0

70       
41.7%   

       
409,681,070       

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

         
74,749,50

9       
7.6% 

      
6,215,794       

         
80,965,303       



 
18.ОКТОБАР 2017 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 14  СТРАНА 36 
 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
         

73,140,00
0       

7.4% 
    

25,832,32
1       

       
102,558,321       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
         

17,110,00
0       

1.7% 
           

56,000       
         

17,166,000       

  741100 Приходи од камата 
           

2,000,000       
0.2% 

           
56,000       

           
2,056,000       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

           
3,500,000       

0.4%   
           

3,500,000       

  741530 
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама  

           
1,600,000       

0.2%   
           

1,600,000       

  741532 

Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на 
уређеним и обележеним местима 

              
500,000       

0.1%   
              

500,000       

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
           

6,000,000       
0.6%   

           
6,000,000       

  741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 
           

3,500,000       
0.4%   

           
3,500,000       

  741560 Накнада за воде 
                

10,000       
0.0%   

                
10,000       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
         

45,030,00
0       

4.6% 
      

4,993,305       
         

50,023,305       

  742120 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 
                         

-       
0.0% 

      
3,423,305       

           
3,423,305       

  742150 
Приходи од давања у закуп објеката продаје 
добара 

         
10,000,00

0       
1.0%   

         
10,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
           

5,000,000       
0.5%   

           
5,000,000       

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
                

20,000       
0.0%   

                
20,000       

  742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 
         

30,000,00
0       

3.1%   
         

30,000,000       

  742351 Приходи општинских органа управе 
                

10,000       
0.0%   

                
10,000       

  742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 
                         

-       
0.0% 

      
1,570,000       

           
1,570,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

           
7,000,000       

0.7% 
                     

-       
           

7,000,000       

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 
предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 

           
7,000,000       

0.7%   
           

7,000,000       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ 
И ПРАВНИХ ЛИЦА 

                         
-       

0.0%   
           

3,586,000       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
           

4,000,000       
0.4% 

    
20,783,01

6       

         
24,783,016       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
           

3,000,000       
0.3% 

    
20,783,01

6       

         
23,783,016       

  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 

                
25,000       

0.0% 
      

3,330,830       
           

3,355,830       

  771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода      
      

3,330,830       
           

3,330,830       

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
буџета општине из претходне године 

                
25,000       

0.0%   
                

25,000       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                         

-       
0.0% 

                     
-       

                          
-       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

         
19,252,86

6       
2.0% 

      
3,506,086       

         
22,758,952       
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810000 

 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

19,252,86
6 2.0% - 19,252,866 

  

811000 Примања од продаје непокретности 

         
16,252,86

6       
1.7%   

         
16,252,866       

  
841100 Примања од продаје земљишта 

           
3,000,000       

0.3%   
           

3,000,000       

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 

                         
-       

0.0%       
3,506,086       

           
3,506,086       

  
823100 Примања од продаје робе за даљу продају 

  0.0% 
      

3,506,086       
           

3,506,086       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

           
1,000,000       

0.1% 
                     

-       
           

1,000,000       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
                         

-       
0.0% 

                     
-       

                          
-       

920000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 
           

1,000,000       
 

0.1% 
                     

-       
           

1,000,000       

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

           
1,000,000       

 
0.1% 

  
           

1,000,000       

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

       
954,568,4

45       

 
97.1% 

    
41,622,41

2       

       
996,190,857       

  

3+7+8+
9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

       
983,561,0

27       

 
100.0% 

    
43,978,50

9       

    
1,027,539,5

36       

 
 

Члан  6. 
 
 

 Члан 5. мења се и гласи: 
 

„Члан 5. 

 
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 
        

850,489,497       
86.5% 

         
42,018,509       

        
892,508,006       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
        

167,648,630       
17.0% 

           
5,931,408       

        
173,580,038       

411 Плате и додаци запослених 
        

136,691,300       
13.9% 

           
1,174,138       

        
137,865,438       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
          

24,723,960       
2.5% 

              
131,940       

          
24,855,900       

413 Накнаде у натури (превоз) 
                           

-       
0.0% 

              
158,000       

               
158,000       

414 Социјална давања запосленима 
            

3,210,370       
0.3% 

           
3,512,330       

            
6,722,700       

415 Накнаде за запослене 
            

1,606,000       
0.2% 

              
782,000       

            
2,388,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
            

1,417,000       
0.1% 

              
173,000       

            
1,590,000       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
        

352,656,195       
35.9% 

         
34,650,464       

        
387,306,659       

421 Стални трошкови 
        

103,214,421       
10.5% 

           
7,897,300       

        
111,111,721       

422 Трошкови путовања 
            

2,882,300       
0.3% 

              
894,689       

            
3,776,989       

423 Услуге по уговору 
          

92,854,720       
9.4% 

           
5,071,784       

          
97,926,504       

424 Специјализоване услуге 
          

53,455,300       
5.4% 

           
4,789,883       

          
58,245,183       
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425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
          

85,701,504       
8.7% 

           
2,646,015       

          
88,347,519       

426 Материјал 
          

14,547,950       
1.5% 

         
13,350,793       

          
27,898,743       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

441 Отплата домаћих камата; 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                           
-       

0.0% 
                          

-       

                           
-       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
          

73,290,000       
7.5% 

                          
-       

          
73,290,000       

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

          
47,041,350       

4.8% 
                          

-       
          

47,041,350       

4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

          
20,248,650       

2.1% 
                          

-       

          
20,248,650       

454 Субвенције приватним предузећима 
            

6,000,000       
0.6% 

                          
-       

            
6,000,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
          

79,945,503       
8.1% 

                
91,637       

          
80,037,140       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
          

61,119,620       
6.2% 

                          
-       

          
61,119,620       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
            

3,500,000       
0.4% 

                          
-       

            
3,500,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
          

15,325,883       
1.6% 

                
91,637       

          
15,417,520       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
          

66,707,349       
6.8% 

              
900,000       

          
67,607,349       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
          

66,707,349       
6.8% 

              
900,000       

          
67,607,349       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
        

102,247,416       
10.4% 

              
445,000       

        
102,692,416       

481 Дотације невладиним организацијама; 
          

80,117,000       
8.1% 

                
50,000       

          
80,167,000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
          

10,447,040       
1.1% 

              
385,000       

          
10,832,040       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
               

229,280       
0.0% 

                
10,000       

               
239,280       

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

          
11,354,096       

1.2% 
                          

-       
          

11,354,096       

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

               
100,000       

0.0% 
                          

-       
               

100,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
            

7,994,404       
0.8% 

                          
-       

            
7,994,404       

49911 Стална резерва 
               

645,904       
0.1% 

                          
-       

               
645,904       

49912 Текућа резерва 
            

7,348,500       
0.7% 

                          
-       

            
7,348,500       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
        

133,071,530       
13.5% 

           
1,960,000       

        
135,031,530       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
        

125,867,770       
12.8% 

              
720,000       

        
126,587,770       

511 Зграде и грађевински објекти; 
        

110,436,770       
11.2% 

                          
-       

        
110,436,770       

512 Машине и опрема; 
          

13,621,000       
1.4% 

              
720,000       

          
14,341,000       

515 Нематеријална имовина 
            

1,810,000       
0.2% 

                          
-       

            
1,810,000       

520 ЗАЛИХЕ 
                           

-       
0.0% 

           
1,140,000       

            
1,140,000       

523 Залихе робе за даљу продају 
                           

-       
0.0% 

           
1,140,000       

            
1,140,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
            

7,203,760       
0.7% 

              
100,000       

            
7,303,760       

541 Земљиште; 
            

7,203,760       
0.7% 

              
100,000       

            
7,303,760       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       
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620 Набавка финансијске имовине 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

        
983,561,027       

100.0% 
         

43,978,509       
     

1,027,539,536       

 
 

Члан  7. 

 
 
Члан 6. мења се и гласи: 
 

 
„Члан 6. 

 

 
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 

           
72,667,029       

7.4% 
                         
-       

       
72,667,029       

010 Болест и инвалидност; 
                

620,000       
0.1% 

                         
-       

            
620,000       

040 Породица и деца; 
           

28,200,000       
2.9% 

                         
-       

       
28,200,000       

060 Становање; 
                

600,000       
0.1% 

                         
-       

            
600,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

           
43,247,029       

4.4% 
                         
-       

       
43,247,029       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
         

214,424,343       
21.8% 

           
4,480,000       

     
218,904,343       

110 

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

             
8,967,000       

0.9% 
                         
-       

         
8,967,000       

111 Извршни и законодавни органи 
           

18,539,310       
1.9% 

                         
-       

       
18,539,310       

112 Финансијски и фискални послови 
             

7,994,404       
0.8% 

                         
-       

         
7,994,404       

130 Опште услуге; 
         

159,823,629       
16.2% 

                         
-       

     
159,823,629       

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

           
19,100,000       

1.9% 
           

4,480,000       
       

23,580,000       

170 Трансакције јавног дуга; 
                            
-       

0.0% 
                         
-       

                       -       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 
             

4,603,000       
0.5% 

                         
-       

         
4,603,000       

330 Судови; 
             

2,103,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,103,000       

360 
Јавни ред и безбедност некласификован 
на другом месту 

             
2,500,000       

0.3% 
                         
-       

         
2,500,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
         

187,250,862       
19.0% 

           
2,292,830       

     
189,543,692       

412 Општи послови по питању рада 
             

3,500,000       
0.4% 

                         
-       

         
3,500,000       

421 Пољопривреда 
           

26,717,682       
2.7% 

                         
-       

       
26,717,682       

436 Остала енергија 
             

7,000,000       
0.7% 

                         
-       

         
7,000,000       

451 
Друмски саобраћај 

         
134,016,000       

13.6% 
                         
-       

     
134,016,000       

473 Туризам 
           

10,017,180       
1.0% 

           
2,292,830       

       
12,310,010       

490 
Економски послови некласификовани на 
другом месту 

             
6,000,000       

0.6% 
                         
-       

         
6,000,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
           

62,501,650       
6.4% 

                         
-       

       
62,501,650       

510 Управљање отпадом; 
           

46,200,000       
4.7% 

                         
-       

       
46,200,000       



 
18.ОКТОБАР 2017 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 14  СТРАНА 40 
 

520 Управљање отпадним водама; 
             

3,600,000       
0.4% 

                         
-       

         
3,600,000       

560 
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

           
12,701,650       

1.3% 
                         
-       

       
12,701,650       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 
         

140,317,470       
14.3% 

                         
-       

     
140,317,470       

620 Развој заједнице; 
           

54,817,470       
5.6% 

                         
-       

       
54,817,470       

630 Водоснабдевање; 
           

47,000,000       
4.8% 

                         
-       

       
47,000,000       

640 Улична расвета; 
           

38,500,000       
3.9% 

                         
-       

       
38,500,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 
         

163,625,653       
16.6% 

           
8,345,334       

     
171,970,987       

810 Услуге рекреације и спорта; 
           

72,400,000       
7.4% 

                         
-       

       
72,400,000       

820 Услуге културе; 
           

75,695,653       
7.7% 

           
8,345,334       

       
84,040,987       

830 Услуге емитовања и штампања; 
           

12,500,000       
1.3% 

                         
-       

       
12,500,000       

840 Верске и остале услуге заједнице; 
             

2,000,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,000,000       

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

             
1,030,000       

0.1% 
                         
-       

         
1,030,000       

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

         
138,171,020       

14.0% 
         

28,860,345       
     

167,031,365       

910 Предшколско и основно образовање; 
                            
-       

0.0% 
                         
-       

                       -       

911 Предшколско образовање 
           

77,424,580       
7.9% 

         
27,210,345       

     
104,634,925       

912 Основно образовање 
           

38,746,940       
3.9% 

                         
-       

       
38,746,940       

920 Средње образовање; 
           

16,713,000       
1.7% 

                         
-       

       
16,713,000       

980 
Образовање некласификовано на другом 
месту 

             
5,286,500       

0.5% 
           

1,650,000       
         

6,936,500       

  
УКУПНО 

         
983,561,027       

100.0% 
         

43,978,509       
  

1,027,539,536       
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II ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан 8. 

Члан 7. мења се и гласи: 
„Члан 7. 

 
 

Средства буџета у износу од 983.561.027 динара и средства прихода из осталих извора индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 43.978.509  динарa, 
распоређују 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 1.01         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) 2,285,000   2,285,000 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 410,000   410,000 

          421 Стални трошкови 150,000   150,000 

          422 Трошкови путовања 120,000   120,000 

          423 Услуге по уговору 5,100,000   5,100,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 305,000   305,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 597,000   597,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 8,967,000   8,967,000 

            Функција 110: 8,967,000 0 8,967,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 8,967,000   8,967,000 
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            Свега за програмску активност 2101-0001: 8,967,000 0 8,967,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 8,967,000   8,967,000 

            Свега за Програм 16: 8,967,000 0 8,967,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 1:       

          01 Приходи из буџета 8,967,000   8,967,000 

            Свега за Главу 1: 8,967,000 0 8,967,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 8,967,000   8,967,000 

            Свега за Раздео 1: 8,967,000 0 8,967,000 

                    

2           ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК       

  2.01         ПРЕДСЕДНИК       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,269,420   8,269,420 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,480,400   1,480,400 

          421 Стални трошкови 550,000   550,000 

          422 Трошкови путовања 300,000   300,000 

          423 Услуге по уговору 2,760,000   2,760,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 927,490   927,490 

          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 14,289,310   14,289,310 
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            Функција 111: 14,289,310 0 14,289,310 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 14,289,310   14,289,310 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 14,289,310 0 14,289,310 

                    

  2.02         ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          421 Стални трошкови 250,000   250,000 

          422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

          423 Услуге по уговору 3,900,000   3,900,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 4,250,000   4,250,000 

            Функција 111: 4,250,000 0 4,250,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 4,250,000   4,250,000 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 4,250,000 0 4,250,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 18,539,310   18,539,310 

            Свега за Програм 16: 18,539,310 0 18,539,310 

                    

            Извори финансирања за Главу 2:       

          01 Приходи из буџета 18,539,310   18,539,310 

            Свега за Главу 2: 18,539,310 0 18,539,310 

                    

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 18,539,310   18,539,310 
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            Свега за Раздео 2: 18,539,310 0 18,539,310 

                    

3 3.01         ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    0602-0004       Општинско/градско  правобранилаштво       

      330     Судови       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,145,000   1,145,000 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 215,000   215,000 

          421 Стални трошкови 70,000   70,000 

          422 Трошкови путовања 20,000   20,000 

          423 Услуге по уговору 150,000   150,000 

          426 Материјал 150,000   150,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 153,000   153,000 

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

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 2,103,000   2,103,000 

            Функција 330: 2,103,000 0 2,103,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,103,000   2,103,000 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 2,103,000 0 2,103,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 2,103,000   2,103,000 

            Свега за Програм 15: 2,103,000 0 2,103,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 3:       

          01 Приходи из буџета 2,103,000   2,103,000 

            Свега за Главу 1: 2,103,000 0 2,103,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       
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          01 Приходи из буџета 2,103,000   2,103,000 

            Свега за Раздео 3: 2,103,000 0 2,103,000 

                    

                    

4 4.01         ОПШТИНСКА  УПРАВА       

    1101       ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ       

    1101-0003       Управљање грађевинским земљиштем       

      620     Развој заједнице       

          423 Услуге по уговору 448,000   448,000 

          424 Специјализоване услуге 9,400,700   9,400,700 

          425 Текуће поправке и одржавање 5,300,000   5,300,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 27,073,120   27,073,120 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 42,221,820   42,221,820 

            Функција 620: 42,221,820 0 42,221,820 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

          01 Приходи из буџета 42,221,820   42,221,820 

            Свега за програмску активност 1101-0003: 42,221,820 0 42,221,820 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 42,221,820   42,221,820 

            Свега за Програм 1: 42,221,820 0 42,221,820 

                    

    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    1102-0001       Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640     Улична расвета       

          421 Стални трошкови 36,500,000   36,500,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000   2,000,000 
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            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 38,500,000   38,500,000 

            Функција 640: 38,500,000 0 38,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

          01 Приходи из буџета 38,500,000   38,500,000 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 38,500,000 0 38,500,000 

                    

    1102-0002       Одржавање јавних зелених површина       

      510     Управљање отпадом       

          424 Специјализоване услуге 13,000,000   13,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

            Функција 510: 13,000,000 0 13,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0002: 13,000,000 0 13,000,000 

                    

    1102-0003       Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      510     Управљање отпадом       

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

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 26,000,000   26,000,000 

            Функција 510: 26,000,000 0 26,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

          01 Приходи из буџета 26,000,000   26,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 26,000,000 0 26,000,000 

                    

    1102-0004       Зоохигијена       

      510     Управљање отпадом       

          423 Услуге по уговору 1,500,000   1,500,000 
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            Извори финансирања за функцију 510:       

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

            Функција 510: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0004: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    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 6,500,000   6,500,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

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

            Функција 630: 7,000,000 0 7,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

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

            Свега за програмску активност 1102-0008: 7,000,000 0 7,000,000 
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    1102-П1 
    

  
Пројекат: Радови на водоводној мрежи у зони саобраћајница на 
Старој планини 

      

      630     Водоснабдевање       

          511 Зграде и грађевински објекти 40,000,000   40,000,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 40,000,000   40,000,000 

            Функција 630: 40,000,000 0 40,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-П1       

          07 Донације од осталих нивоа власти 40,000,000   40,000,000 

            Свега за пројекат 1102-П1: 40,000,000 0 40,000,000 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 93,000,000   93,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 40,000,000   40,000,000 

            Свега за Програм 2: 133,000,000 0 133,000,000 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    1501-0001       Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

          454 Субвенције приватним предузећима 6,000,000   6,000,000 

            Извори финансирања за функцију 490:       

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

            Функција 490: 6,000,000 0 6,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

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

            Свега за програмску активност 1501-0001: 6,000,000 0 6,000,000 

                    

    1501-0002       Мере активне политике запошљавања       

      412     Општи послови по питању рада       
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          464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 3,500,000   3,500,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000   3,500,000 

            Функција 412: 3,500,000 0 3,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000   3,500,000 

            Свега за програмску активност 1501-0002: 3,500,000 0 3,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 9,500,000   9,500,000 

            Свега за Програм 3: 9,500,000 0 9,500,000 

                    

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-П1       Пројекат: BET ON EU       

      473     Туризам       

          423 Услуге по уговору 325,680   325,680 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 325,680   325,680 

            Функција 473: 325,680 0 325,680 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П1       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 325,680   325,680 

            Свега за пројекат 1502-П1: 325,680 0 325,680 

                    

                    

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    0101-0001       
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 
заједници 

      

      421     Пољопривреда       

          423 Услуге по уговору 1,100,000   1,100,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,167,682   1,167,682 
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            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767,682   1,767,682 

            Функција 421: 2,267,682 0 2,267,682 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767,682   1,767,682 

            Свега за Програмску активност 0101-0001: 2,267,682 0 2,267,682 

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767,682   1,767,682 

            Свега за Програм 5: 2,267,682 0 2,267,682 

    
    

            

    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 

            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 

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

                    

            
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

      

                    

    0701-0002        Одржавање саобраћајне инфраструктуре       

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 
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          424 Специјализоване услуге 12,858,000   12,858,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 42,200,000   42,200,000 

          426 Материјал 300,000   300,000 

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 7,041,350   7,041,350 

          4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

18,048,650   18,048,650 

          511 Зграде и грађевински објекти 9,700,000   9,700,000 

          512 Машине и опрема 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 83,058,000   83,058,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000   8,090,000 

            Функција 451: 91,148,000 0 91,148,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

          01 Приходи из буџета 83,058,000   83,058,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000   8,090,000 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 91,148,000 0 91,148,000 

                    

    0701-0004       Јавни градски и приградски превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 31,000,000   31,000,000 

            Извори финансирања за функцију 451: 0     

          01 Приходи из буџета 31,000,000   31,000,000 

            Функција 451: 31,000,000 0 31,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

          01 Приходи из буџета 31,000,000   31,000,000 

            Свега за програмску активност 0701-0004: 31,000,000 0 31,000,000 

                    

    0701-П1 
    

  
Пројекат: Израда претходне студије оправданости за изградњу пута  
Мирковци-Јабучко равниште 
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      451     Друмски саобраћај       

          511 Зграде и грађевински објекти 11,868,000   11,868,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 1,068,120   1,068,120 

          07 Донације од осталих нивоа власти 10,799,880   10,799,880 

            Функција 451: 11,868,000 0 11,868,000 

            Извори финансирања за пројекат 0701-П1       

          01 Приходи из буџета 1,068,120   1,068,120 

          07 Донације од осталих нивоа власти 10,799,880   10,799,880 

            Свега за пројекат 0701-П1: 11,868,000 0 11,868,000 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 115,126,120   115,126,120 

          07 Донације од осталих нивоа власти 10,799,880   10,799,880 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000   8,090,000 

            Свега за Програм 7: 134,016,000 0 134,016,000 

                    

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    0901-0001       Социјалне помоћи       

      010     Болест и инвалидност       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 620,000   620,000 

            Извори финансирања за функцију 010:       

          01 Приходи из буџета 620,000   620,000 

            Функција 010: 620,000 0 620,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          421 Стални трошкови 20,000   20,000 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,112,652   12,112,652 
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            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 550,000   550,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,775,082   6,775,082 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,807,570   4,807,570 

            Функција 070: 12,132,652 0 12,132,652 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 1,170,000   1,170,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,775,082   6,775,082 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,807,570   4,807,570 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 12,752,652 0 12,752,652 

                    

    0901-0002       Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја       

      040     Породица и деца       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Функција 040: 200,000 0 200,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 625,000   625,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 625,000   625,000 

            Функција 070: 625,000 0 625,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

          01 Приходи из буџета 825,000   825,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0002: 825,000 0 825,000 

                    

    0901-0004       Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге       
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    0901-П1       Пројекат: Пружање услуга социјалне заштите       

      
070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,259,697   7,259,697 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,259,697   7,259,697 

            Функција 070: 7,259,697 0 7,259,697 

            Извори финансирања за пројекат 0901-П1       

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,259,697   7,259,697 

            Свега за пројекат 0901-П1: 7,259,697 0 7,259,697 

      
              

    0901-0005       Активности Црвеног крста       

      070     Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6,100,000   6,100,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

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

            Функција 070: 6,600,000 0 6,600,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

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

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 6,600,000 0 6,600,000 

      
              

    0901-0006       Подршка деци и породицама са децом       

      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 
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          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 26,195,000   26,195,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 14,034,779   14,034,779 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,807,570   4,807,570 

            Свега за Програм 11: 45,037,349 0 45,037,349 

                    

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0002       
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 

      

      820     Услуге културе       

          481 Дотације невладиним организацијама 12,500,000   12,500,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

            Функција 820: 12,500,000 0 12,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 12,500,000 0 12,500,000 

      840     Верске и остале услуге заједнице       
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          481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 840:       

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

            Функција 840: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,000,000 0 2,000,000 

      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 

          424 Специјализоване услуге 0   0 

          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:       

          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 
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            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 12,500,000   12,500,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

            Функција 830: 12,500,000 0 12,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

          01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

            Свега за Програмску активност 1201-0004: 12,500,000 0 12,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 28,330,000   28,330,000 

            Свега за Програм 13: 28,330,000 0 28,330,000 

                    

    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 -                                           54.800.000 
за финансирање програма Спортског савеза ;  8.600.000  за 
финансирање пројеката спортских удружења по Конкурсу    

63,400,000   63,400,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 63,400,000   63,400,000 

            Функција 810: 63,400,000 0 63,400,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       
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          01 Приходи из буџета 63,400,000   63,400,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 63,400,000 0 63,400,000 

                    

    1301-0004       Функционисање локалних спортских установа       

      810     Услуге рекреације и спорта       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 9,000,000   9,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Функција 810: 9,000,000 0 9,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0004: 9,000,000 0 9,000,000 

                    

    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 72,900,000   72,900,000 

            Свега за Програм 14: 72,900,000 0 72,900,000 
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    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) 47,030,220   47,030,220 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,407,330   8,407,330 

          414 Социјална давања запосленима 1,750,000   1,750,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1,250,000   1,250,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 860,000   860,000 

          421 Стални трошкови 17,710,000   17,710,000 

          422 Трошкови путовања 650,000   650,000 

          423 Услуге по уговору 16,575,040   16,575,040 

          424 Специјализоване услуге 3,880,000   3,880,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 4,470,000   4,470,000 

          426 Материјал 8,320,250   8,320,250 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 5,142,613   5,142,613 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,100,000   1,100,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,163,040   10,163,040 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 27,280   27,280 

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

11,354,096   11,354,096 

          485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 100,000   100,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 4,500,000   4,500,000 

          512 Машине и опрема 8,980,000   8,980,000 

          515 Нематеријална имовина 350,000   350,000 

          541 Земљиште 7,203,760   7,203,760 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 159,823,629   159,823,629 

            Функција 130: 159,823,629 0 159,823,629 
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            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 159,823,629   159,823,629 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 159,823,629 0 159,823,629 

                    

    0602-0009       Програмска активност: Текућа буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49912 Текућа резерва 7,348,500   7,348,500 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 7,348,500   7,348,500 

            Функција 112: 7,348,500 0 7,348,500 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:       

          01 Приходи из буџета 7,348,500   7,348,500 

            Свега за Програмску активност 0602-0009: 7,348,500 0 7,348,500 

                    

    0602-0010       Програмска активност: Стална буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49911 Стална резерва 645,904   645,904 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 645,904   645,904 

            Функција 112: 645,904 0 645,904 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:       

          01 Приходи из буџета 645,904   645,904 

            Свега за Програмску активност 0602-0010: 645,904 0 645,904 

                    

    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 1,300,000   1,300,000 

          426 Материјал 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       
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          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Функција 360: 2,500,000 0 2,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:       

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

            Свега за програмску активност 0602-0014: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 170,318,033   170,318,033 

            Свега за Програм 15: 170,318,033 0 170,318,033 

                    

    0501       ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ       

    0501-П1       
Пројекат:Унапређење енергетске ефикасности на згради средње 
школе-Књажевачка гимназија 

      

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 12,595,650   12,595,650 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 4,600,000   4,600,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,995,650   7,995,650 

            Функција 620: 12,595,650 0 12,595,650 

            Извори финансирања за пројекат 0501-П1       

          01 Приходи из буџета 4,600,000   4,600,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 7,995,650   7,995,650 

            Свега за пројекат 0501-П1: 12,595,650 0 12,595,650 

                    

  4.02         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 11,000,000   11,000,000 
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            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 11,000,000   11,000,000 

            Функција 040: 11,000,000 0 11,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

          01 Приходи из буџета 11,000,000   11,000,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 11,000,000 0 11,000,000 

      
              

  4.03         БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    0101-0002       Мере подршке руралном развоју       

      421     Пољопривреда       

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          424 Специјализоване услуге 150,000   150,000 

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 24,000,000   24,000,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 24,450,000   24,450,000 

            Функција 421: 24,450,000 0 24,450,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:       

          01 Приходи из буџета 24,450,000   24,450,000 

            Свега за Програмску активност 0101-0002: 24,450,000 0 24,450,000 

                    

  4.04         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 300,000   300,000 

          424 Специјализоване услуге 2,553,000   2,553,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 9,798,650   9,798,650 

          426 Материјал 50,000   50,000 
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            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 5,500,000   5,500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,201,650   7,201,650 

            Функција 560: 12,701,650 0 12,701,650 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,500,000   5,500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,201,650   7,201,650 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 12,701,650 0 12,701,650 

                    

    0401-0004       Управљање отпадним водама       

      520     Управљање отпадним водама       

          511 Зграде и грађевински објекти 1,600,000   1,600,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,600,000   1,600,000 

            Функција 520: 1,600,000 0 1,600,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,600,000   1,600,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0004: 1,600,000 0 1,600,000 

    0401-0005       Управљање комуналним отпадом        

      510     Управљање отпадом       

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

          4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

2,200,000   2,200,000 

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

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,200,000   5,200,000 

            Функција 510: 5,700,000 0 5,700,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:       
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          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,200,000   5,200,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0005: 5,700,000 0 5,700,000 

    
    

            

            Извори финансирања за Програм 6:       

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

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14,001,650   14,001,650 

            Свега за Програм 6: 20,001,650 0 20,001,650 

    
    

            

4 4.05         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0002       Месне заједнице       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,534,210   1,534,210 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 274,630   274,630 

          415 Накнаде трошкова за запослене 14,000   14,000 

          421 Стални трошкови 6,346,000 1,500,000 7,846,000 

          422 Трошкови путовања 25,000 10,000 35,000 

          423 Услуге по уговору 1,800,000 500,000 2,300,000 

          424 Специјализоване услуге 500,000 10,000 510,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 7,520,160 1,000,000 8,520,160 

          426 Материјал 450,000 150,000 600,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 75,000   75,000 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20,000 900,000 920,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 20,000 50,000 70,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 50,000 70,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 201,000 10,000 211,000 

          512 Машине и опрема 300,000 200,000 500,000 

          541 Земљиште   100,000 100,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       



 
СТРАНА 65 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 14  18.ОКТОБАР 2017 
 

 
  

          01 Приходи из буџета 19,100,000   19,100,000 

          06 Донације од међународних организација   900,000 900,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,580,000 3,580,000 

            Функција 160: 19,100,000 4,480,000 23,580,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

          01 Приходи из буџета 19,100,000   19,100,000 

          06 Донације од међународних организација   900,000 900,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,580,000 3,580,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 19,100,000 4,480,000 23,580,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 19,100,000   19,100,000 

          06 Донације од међународних организација   900,000 900,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,580,000 3,580,000 

            Свега за Програм 15: 19,100,000 4,480,000 23,580,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.05:       

          01 Приходи из буџета 19,100,000   19,100,000 

          06 Донације од међународних организација   900,000 900,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,580,000 3,580,000 

            Свега за Главу 4.09: 19,100,000 4,480,000 23,580,000 

                    

4 4.06         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) 1,116,000   1,116,000 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 200,000   200,000 

          413 Накнаде у натури   15,000 15,000 
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          421 Стални трошкови 635,000 30,000 665,000 

          422 Трошкови путовања 150,000 40,000 190,000 

          423 Услуге по уговору 1,720,000 80,000 1,800,000 

          424 Специјализоване услуге 1,000,000 1,400,000 2,400,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 150,000 30,000 180,000 

          426 Материјал 26,000 35,000 61,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 139,500   139,500 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 20,000 20,000 

          512 Машине и опрема 150,000   150,000 

            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета 5,286,500   5,286,500 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,650,000 1,650,000 

            Функција 980: 5,286,500 1,650,000 6,936,500 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,286,500   5,286,500 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,650,000 1,650,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 5,286,500 1,650,000 6,936,500 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 5,286,500   5,286,500 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,650,000 1,650,000 

            Свега за Програм 15: 5,286,500 1,650,000 6,936,500 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.06:       

          01 Приходи из буџета 5,286,500   5,286,500 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,650,000 1,650,000 

            Свега за Главу 4.10: 5,286,500 1,650,000 6,936,500 

                    

4 4.07         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА        

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       
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    1502-0001       Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,903,200   2,903,200 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 519,700   519,700 

          414 Социјална давања запосленима   80,830 80,830 

          415 Накнаде трошкова за запослене 60,000   60,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 40,000   40,000 

          421 Стални трошкови 441,000 17,000 458,000 

          422 Трошкови путовања 125,000   125,000 

          423 Услуге по уговору 1,321,000 1,350,000 2,671,000 

          424 Специјализоване услуге 438,000   438,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 183,000 80,000 263,000 

          426 Материјал 304,000 190,000 494,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 390,000   390,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 13,000 125,000 138,000 

          512 Машине и опрема 96,000   96,000 

          523 Залихе робе за даљу продају   450,000 450,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 6,833,900   6,833,900 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,292,830 2,292,830 

            Функција 473: 6,833,900 2,292,830 9,126,730 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

          01 Приходи из буџета 6,833,900   6,833,900 

          03 Социјални доприноси   80,830 80,830 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,106,086 2,106,086 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   105,914 105,914 

            Свега за Програмску активност 1502-0001: 6,833,900 2,292,830 9,126,730 

                    

    1502-0002       Промоција туристичке понуде        
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      473     Туризам       

          421 Стални трошкови 10,000   10,000 

          422 Трошкови путовања 118,000   118,000 

          423 Услуге по уговору 1,310,000   1,310,000 

          424 Специјализоване услуге 1,023,100   1,023,100 

          426 Материјал 396,500   396,500 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 2,857,600   2,857,600 

            Функција 473: 2,857,600 0 2,857,600 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:       

          01 Приходи из буџета 2,857,600   2,857,600 

            Свега за Програмску активност 1502-0002: 2,857,600 0 2,857,600 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 9,691,500 0 9,691,500 

          03 Социјални доприноси   80,830 80,830 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,106,086 2,106,086 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   105,914 105,914 

            Свега за Програм 4: 9,691,500 2,292,830 11,984,330 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.07:       

          01 Приходи из буџета 9,691,500   9,691,500 

          03 Социјални доприноси   80,830 80,830 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,106,086 2,106,086 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   105,914 105,914 

            Свега за Главу 4.07: 9,691,500 2,292,830 11,984,330 

                    

4           УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

4 4.08         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       
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    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,400,000   5,400,000 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 970,000   970,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 35,000   35,000 

          421 Стални трошкови 465,000 115,000 580,000 

          423 Услуге по уговору 450,000 60,000 510,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 80,000 10,000 90,000 

          426 Материјал 470,000 85,000 555,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 360,000 0 360,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000   10,000 

          512 Машине и опрема 200,000 20,000 220,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 8,440,000   8,440,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   230,000 230,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   60,000 60,000 

            Функција 820: 8,440,000 290,000 8,730,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 8,440,000   8,440,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   230,000 230,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   60,000 60,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 8,440,000 290,000 8,730,000 

                    

    1201-0002       Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 310,000 48,571 358,571 

          423 Услуге по уговору 980,000 20,000 1,000,000 

          424 Специјализоване услуге 570,000 35,000 605,000 

          426 Материјал 140,000   140,000 
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          515 Нематеријална имовина 1,060,000   1,060,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 3,060,000   3,060,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   70,000 70,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   33,571 33,571 

            Функција 820: 3,060,000 103,571 3,163,571 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 3,060,000   3,060,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   70,000 70,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   33,571 33,571 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 3,060,000 103,571 3,163,571 

                    

    1201-П1       Пројекат:        

      820     Услуге културе       

          421 Стални трошкови 50,000   50,000 

          422 Трошкови путовања 172,000   172,000 

          423 Услуге по уговору 340,000   340,000 

          424 Специјализоване услуге 157,200   157,200 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 719,200   719,200 

            Функција 820: 719,200 0 719,200 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П1       

          07 Донације од осталих нивоа власти 719,200   719,200 

            Свега за пројекат 1201-П1: 719,200 0 719,200 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 11,500,000   11,500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 719,200 0 719,200 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   93,571 93,571 
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            Свега за Програм 13: 12,219,200 393,571 12,612,771 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.08:       

          01 Приходи из буџета 11,500,000   11,500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 719,200 0 719,200 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   93,571 93,571 

            Свега за Главу 4.08: 12,219,200 393,571 12,612,771 

                    

4 4.09         ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,198,132 200,000 7,398,132 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,408,870 50,000 1,458,870 

          413 Накнаде у натури 0 30,000 30,000 

          414 Социјална давања запосленима 722,638 1,750,000 2,472,638 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 180,000   180,000 

          421 Стални трошкови 1,600,000 50,000 1,650,000 

          422 Трошкови путовања 400,000 50,000 450,000 

          423 Услуге по уговору 850,000   850,000 

          424 Специјализоване услуге 250,000 50,000 300,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 900,000   900,000 

          426 Материјал 740,000 100,000 840,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 953,280   953,280 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 10,000 30,000 

          512 Машине и опрема 510,000 500,000 1,010,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 15,732,920   15,732,920 
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          03 Социјални доприноси   1,750,000 1,750,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,040,000 1,040,000 

            Функција 820: 15,732,920 2,790,000 18,522,920 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 15,732,920   15,732,920 

          03 Социјални доприноси   1,750,000 1,750,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,040,000 1,040,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 15,732,920 2,790,000 18,522,920 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа 

      

      820     Услуге културе       

          423 Услуге по уговору 350,000   350,000 

          424 Специјализоване услуге 250,000   250,000 

          426 Материјал 60,000   60,000 

          512 Машине и опрема 190,000   190,000 

          515 Нематеријална имовина 400,000   400,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,250,000   1,250,000 

            Функција 820: 1,250,000 0 1,250,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 1,250,000   1,250,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,250,000 0 1,250,000 

                    

    1201-П2       Пројекат       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)   516,382 516,382 

          422 Трошкови путовања 111,800   111,800 

          423 Услуге по уговору 121,000 186,305 307,305 

          424 Специјализоване услуге   1,569,883 1,569,883 
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          425 Текуће поправке и одржавање 359,000   359,000 

          426 Материјал 168,200 89,193 257,393 

          512 Машине и опрема 240,000   240,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          06 Донације од међународних организација   1,837,381 1,837,381 

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,000,000 524,382 1,524,382 

            Функција 820: 1,000,000 2,361,763 3,361,763 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П2       

          06 Донације од међународних организација 0 1,837,381 1,837,381 

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,000,000 524,382 1,524,382 

            Свега за пројекат 1201-П2: 1,000,000 2,361,763 3,361,763 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 16,982,920   16,982,920 

          03 Социјални доприноси   1,750,000 1,750,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,040,000 1,040,000 

          06 Донације од међународних организација 0 1,837,381 1,837,381 

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,000,000 524,382 1,524,382 

            Свега за Програм 13: 17,982,920 5,151,763 23,134,683 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.09:       

          01 Приходи из буџета 16,982,920   16,982,920 

          03 Социјални доприноси   1,750,000 1,750,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,040,000 1,040,000 

          06 Донације од међународних организација 0 1,837,381 1,837,381 

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,000,000 524,382 1,524,382 

            Свега за Главу 4.09: 17,982,920 5,151,763 23,134,683 

                    

4 4.10         ДОМ КУЛТУРЕ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       
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    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,382,318   6,382,318 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,274,450   1,274,450 

          413 Накнаде у натури   30,000 30,000 

          414 Социјална давања запосленима 737,732   737,732 

          421 Стални трошкови 7,224,421 50,000 7,274,421 

          422 Трошкови путовања 200,000 350,000 550,000 

          423 Услуге по уговору 4,850,000 1,435,000 6,285,000 

          424 Специјализоване услуге 5,610,300   5,610,300 

          425 Текуће поправке и одржавање 2,269,312 15,000 2,284,312 

          426 Материјал 1,760,000 220,000 1,980,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 410,000   410,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 10,000 30,000 

          512 Машине и опрема 1,255,000   1,255,000 

          523 Залихе робе за даљу продају   690,000 690,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 31,993,533   31,993,533 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,563,305 2,563,305 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   236,695 236,695 

            Функција 820: 31,993,533 2,800,000 34,793,533 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 31,993,533   31,993,533 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,563,305 2,563,305 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   236,695 236,695 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 31,993,533 2,800,000 34,793,533 

                    

    1201-П3       Пројекат       

      820     Услуге културе       

          423 Услуге по уговору 90,000   90,000 
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          424 Специјализоване услуге 110,000   110,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 200,000   200,000 

            Функција 820: 200,000 0 200,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П3       

          06 Донације од међународних организација 0   0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 200,000   200,000 

            Свега за пројекат 1201-П3: 200,000 0 200,000 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 31,993,533   31,993,533 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,563,305 2,563,305 

          07 Донације од осталих нивоа власти 200,000 0 200,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   236,695 236,695 

            Свега за Програм 13: 32,193,533 2,800,000 34,993,533 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.10:       

          01 Приходи из буџета 31,993,533   31,993,533 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,563,305 2,563,305 

          07 Донације од осталих нивоа власти 200,000 0 200,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   236,695 236,695 

            Свега за Главу 4.10: 32,193,533 2,800,000 34,993,533 

                    

4 4.11         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"       

    2001       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

    2001-0001       Функционисање предшколских установа       

      911     Предшколско образовање       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 53,427,800 457,756 53,885,556 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,563,580 81,940 9,645,520 

          413 Накнаде у натури 0 83,000 83,000 
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          414 Социјална давања запосленима 0 1,681,500 1,681,500 

          415 Накнаде трошкова за запослене 247,000 782,000 1,029,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 337,000 173,000 510,000 

          421 Стални трошкови 4,053,000 6,135,300 10,188,300 

          422 Трошкови путовања 70,500 396,118 466,618 

          423 Услуге по уговору 324,000 1,440,479 1,764,479 

          424 Специјализоване услуге 205,000 1,725,000 1,930,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 783,700 1,511,015 2,294,715 

          426 Материјал 643,000 12,481,600 13,124,600 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 6,470,000 91,637 6,561,637 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   170,000 170,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000 0 100,000 

          512 Машине и опрема 1,200,000 0 1,200,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 77,424,580   77,424,580 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,099,016 18,099,016 

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,191,412 7,191,412 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,919,917 1,919,917 

            Функција 911: 77,424,580 27,210,345 104,634,925 

            Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

          01 Приходи из буџета 77,424,580   77,424,580 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,099,016 18,099,016 

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,191,412 7,191,412 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,919,917 1,919,917 

            Свега за програмску активност 2001-0001: 77,424,580 27,210,345 104,634,925 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 77,424,580   77,424,580 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,099,016 18,099,016 

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,191,412 7,191,412 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,919,917 1,919,917 

            Свега за Програм 8: 77,424,580 27,210,345 104,634,925 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.11:       

          01 Приходи из буџета 77,424,580   77,424,580 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,099,016 18,099,016 

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,191,412 7,191,412 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,919,917 1,919,917 

            Свега за Главу 4.110: 77,424,580 27,210,345 104,634,925 

                    

                    

4 4.12         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 10,300,000   10,300,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 10,300,000   10,300,000 

            Функција 912: 10,300,000 0 10,300,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 10,300,000   10,300,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 10,300,000 0 10,300,000 

            ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       
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          01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

            Функција 912: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

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

            Свега за програмску активност 2002-0001: 10,000,000 0 10,000,000 

            ОШ "ДУБРАВА"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,840,000   9,840,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 9,840,000   9,840,000 

            Функција 912: 9,840,000 0 9,840,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 9,840,000   9,840,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 9,840,000 0 9,840,000 

            ОШ "МЛАДОСТ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,606,940   3,606,940 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 3,606,940   3,606,940 

            Функција 912: 3,606,940 0 3,606,940 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 3,606,940   3,606,940 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 3,606,940 0 3,606,940 

            МУЗИЧКА ШКОЛА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       
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      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,200,000   4,200,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 4,200,000   4,200,000 

            Функција 912: 4,200,000 0 4,200,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 4,200,000   4,200,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 4,200,000 0 4,200,000 

            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:       

          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 38,746,940   38,746,940 

            Свега за Програм 9: 38,746,940 0 38,746,940 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.12:       

          01 Приходи из буџета 38,746,940   38,746,940 

            Свега за Главу 4.12: 38,746,940 0 38,746,940 

                    

4 4.13         СРЕДЊЕ ШКОЛЕ       
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            КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2003-0001       Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,183,000   6,183,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 6,183,000   6,183,000 

            Функција 920: 6,183,000 0 6,183,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 6,183,000   6,183,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 6,183,000 0 6,183,000 

            ТЕХНИЧКА ШКОЛА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2003-0001       Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10,530,000   10,530,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 10,530,000   10,530,000 

            Функција 920: 10,530,000 0 10,530,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 10,530,000   10,530,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 10,530,000 0 10,530,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 16,713,000   16,713,000 

            Свега за Програм 10: 16,713,000 0 16,713,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 4.13:       

          01 Приходи из буџета 16,713,000   16,713,000 

            Свега за Главу 4.13: 16,713,000 0 16,713,000 
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4 4.14         ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    0901-0001       Социјалне помоћи       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11,170,000   11,170,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 11,170,000   11,170,000 

            Функција 070: 11,170,000 0 11,170,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,170,000   11,170,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 11,170,000 0 11,170,000 

      
              

    0901-0004       Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге       

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,459,680   5,459,680 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 5,459,680   5,459,680 

            Функција 070: 5,459,680 0 5,459,680 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:       

          01 Приходи из буџета 5,459,680   5,459,680 

            Свега за Програмску активност 0901-0004: 5,459,680 0 5,459,680 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 16,629,680   16,629,680 

            Свега за Програм 11: 16,629,680 0 16,629,680 
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            Извори финансирања за Главу 4.14:       

          01 Приходи из буџета 16,629,680   16,629,680 

            Свега за Главу 4.14: 16,629,680 0 16,629,680 

                    

                    

            Извори финансирања за раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 850,209,626   850,209,626 

          03 Социјални доприноси   1,830,830 1,830,830 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   25,758,407 25,758,407 

          06 Донације од међународних организација 0 2,737,381 2,737,381 

          07 Донације од осталих нивоа власти 74,749,509 7,715,794 82,465,303 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,580,000 3,580,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 23,859,332 2,356,097 26,215,429 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 5,133,250   5,133,250 

            Свега за раздео 4: 953,951,717 43,978,509 997,930,226 

                    

                    

            Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4 :       

          01 Приходи из буџета 879,818,936   879,818,936 

          03 Социјални доприноси   1,830,830 1,830,830 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   25,758,407 25,758,407 

          06 Донације од међународних организација 0 2,737,381 2,737,381 

          07 Донације од осталих нивоа власти 74,749,509 7,715,794 82,465,303 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,580,000 3,580,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 23,859,332 2,356,097 26,215,429 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 5,133,250   5,133,250 

            Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 983,561,027 43,978,509 1,027,539,536 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

1 – Урбанизам и просторно 
планирање 

1101 

      

42.221.820 

 

42.221.820 

Oпштинска управа           

Управљање грађевинским 
земљиштем (функција 620) 

0003  
Стављање у 

функцију 
грађевинског 
земљишта 

 

 
Број локација 

комунално 
опремљеног 
земљишта 

 

    

42.221.820  42.221.820 

2 – Комунална делатност 
1102 

      
133.000.000  133.000.000 

Oпштинска управа           

Управљање/одржавање 
јавним осветљењем 
(функција 640) 

0001 

Адекватанo 
управљање јавним 
осветљењем  
 

Укупан број 
замена светиљки 
након пуцања 
лампи (на 
годишњој бази)  
   

  

38.500.000  38.500.000 

Одржавање јавних зелених 
површина 
(функција 510) 

0002 

Максимална 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територије 
услугама уређења 
и одржавања 
зеленила  
 

Број м2 јавних 
зелених 
површина на 
којима се уређује 
и одржава 
зеленило у 
односу на укупан 
број м2 зелених 
површина  
   

  

13.000.000  13.000.000 

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 
(функција 510) 

0003 
Максимална 
могућа 
покривеност 

Степен 
покривености 
територије   

  
26.000.000  26.000.000 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

насеља и 
територије 
услугама 
одржавања 
чистоће јавних 
површина  
 

услугама 
одржавања 
чистоће јавно-
прометних 
површина (број 
улица које се 
чисте у односу на 
укупан број улица 
у граду/општини)  
 

Зоохигијена 
(функција 510) 

0004 

Унапређење 
заштите од 
заразних и других 
болести које 
преносе животиње  
 

Висина накнаде 
штете за уједе 
паса и мачака 
луталица  
 

  

  

1.500.000  1.500.000 

Производња и дистрибуција 
топлотне енергије 
(функција 436) 

0007 

Оптимална 
покривеност 
корисника и 
територије 
услугама 
даљинског грејања 
и развој 
дистрибутивног 
система  
 

Степен 
покривености 
корисника 
услугом 
даљинског 
грејања (број 
услужених 
домаћинстава у 
односу на укупни 
број 
домаћинстава у 
граду/општини)  
   

  

7.000.000  7.000.000 

Управљање и снабдевање 
водом за пиће 
(функција 630) 0008 

Адекватан 
квалитет пружених 
услуга 
водоснабдевања  
 

Број кварова по 
км водоводне 
мреже  
 

  

  

7.000.000  7.000.000 

Пројекат -  Радови на 
водоводној мрежи у зони 
саобраћајница на Старој 

 
Адекватан 
квалитет пружених 
услуга 

     40.000.000 
 

40.000.000 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

планини водоснабдевања  
 

3 – Локални економски 
развој 

1501 
 

     9.500.000 
 

9.500.000 

Општинска управа           

Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 
(функција 490) 

0001 

Унапређење 
административних 
процедура и развој 
адекватних 
сервиса и услуга 
за пружање 
подршке постојећој 
привреди  
 

Број унапређених 
процедура ради 
лакшег 
пословања 
привреде на 
локалном нивоу 

    

6.000.000  6.000.000 

Мере актине политике 
запошљавања (функција 
412) 

0002 

Успостављање 
механизама за 
финансијску 
подршку 
запошљавању  
 

Број 
новозапослених 
уз помоћ 
успостављених 
механизама за 
финансијску 
подршку за 
запошљавање  
     

3.500.000  3.500.000 

4 – Развој туризма 
1502 

  

    
10.017.180 2.292.830 12.310.010 

Туристичка организација           

Управљање развојем 
туризма 
 (функција 473) 

0001 

Повећање 
квалитета 
туристичке понуде 
и услуге  
 

Бр.уређених и на 
адекватан начин 
обележених 
туристичких 
локалитета у 
граду/општини у 
односу на 
ук.бр.локалитета 
 

4 5 6 7 6.833.900 2.292.830 9.126.730 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Промоција туристичке 
понуде 
(функција 473) 

0002 

Адекватна 
промоција 
туристичке понуде 
града/општине на 
циљаним 
тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу 
туристичку 
понуду 
града/општине у 
земљи и/или 
иностранству на 
којима учествује 
ТО 
града/општине  
 

5 6 6 6 2.857.600  2.857.600 

Пројекат-П1 :BET ON EU 
 

  
    325.680  325.680 

5 – Пољопривреда и 
рурални развој 

0101 
      

26.717.682  26.717.682 

Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници 
(функција 421) 

0001 

Стварање услова 
за развој и 
унапређење 
пољопривредне 
производње  

Број едукација 
намењених 
пољопривредним 
произвођачима 
на територији 
града/општине 

    

2.267.682  2.267.682 

Мере подршке руралном 
развоју 

0002 

Изградња 
одрживог, 
ефикасног и 
конкурентног 
пољопривредног 
сектора 

Број 
регистрованих 
пољ. 
Газдинстава која 
су корисници 
мера руралног 
развоја у односу 
на укупан број 
пољопривредних 
газдинстава 

    

24.450.000  24.450.000 

6 – Заштита животне 
средине 

0401 
      

22.001.650  22.001.650 

Општинска управа           
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Управљање отпадним 
водама 
(функција 520) 0004 

Адекватан 
квалитет пружених 
услуга одвођења 
отпадних вода 

Број 
интервенција на 
канализационој 
мрежи 

    

2.000.000  2.000.000 

Буџетски фонд за заштиту 
животне средине  

         

Управљање заштитом 
животне средине  
(функција 560) 

0001 

Испуњење 
обавеза у складу 
са законима у 
домену постојања 
стратешких и 
оперативних 
планова као и 
мера заштите  

Усвојен програм 
заштите животне 
средине са 
акционим планом 
 

    

12.701.650  12.701.650 

Управљање отпадним 
водама 
(функција 520) 0004 

Адекватан 
квалитет пружених 
услуга одвођења 
отпадних вода 

Број 
интервенција на 
канализационој 
мрежи 

    

1.600.000  1.600.000 

Управљање комуналним 
отпадом 
(функција 510) 

0005 

Спровођење 
редовних мерења 
на територији 
града/општине и 
испуњење обавеза 
у складу са 
законима  
 

Број извршених 
контрола или 
надзора мера 
поступања са 
отпадом у складу 
са Законом о 
управљању 
отпадом  
 

    

5.700.000  5.700.000 

7 – Путна инфраструктура 
0701 

      
134.016.000 

 
134.016.000 

Општинска управа           
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре (функција 
451) 

0002 

Одржавање 
квалитета путне 
мреже кроз 
реконструкцију и  
редовно 
одржавање 
асфалтног 
покривача 

Број километара 
санираних и/или 
реконструисаних 
путева 

    

91.148.000  91.148.000 

Јавни градски и приградски 
превоз 
(функција 451) 

0004 

Максимална 
могућа 
покривеност 
корисника и 
територије 
услугама јавног 
превоза  
 

Проценат 
покривености 
територије 
услугом јавног 
превоза (мерено 
кроз број насеља 
где постоји 
организован 
јавни превоз у 
односу на укупан 
број насеља)  
 

    

31.000.000  31.000.000 

Пројекат:    Израда 

претходне студије 
оправданости за изградњу 
пута  Мирковци-Јабучко 
равниште 

 

Испуњење 
обавеза у складу 
са законима у 
домену постојања 
стратешких и 
оперативних 
планова 

     

11.868.000  11.868.000 

8 – Предшколско 
васпитање 2001 

      

77.424.580 27.210.345 104.634.925 

Бајка 
 

      
   

Функционисање 
предшколских установа 
(функција 911) 

0001 

Обезбеђени 
адекватни 
услови за 
Васпитно-

Просечан број 
деце у групи 
(јасле, 
предшколски,ппп) 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

77.424.580 27.210.345 104.634.925 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

образовни рад 
са децом уз 
повећан обухват  
 
 

 

9 – Основно образовање 2002       38.746.940  38.746.940 

Функционисање основних 
школа 
 
 

0001 

      

   

О.Ш.”Д.Т.Каплар” 

(функција 912) 
 

Унапређење 
квалитета 
образовања и 
васпитања, услова 
у основним 
школама 

Бр. уч. који 
похађају 
ваннаставне 
активности/у 
односу на ук. бр. 
ученика 

430/779 430/770 430/770 450/779 10.300.000  10.300.000 

О.Ш.”Вук Караџић” 

(функција 912)  

Унапређење 
квалитета 
образовања и 
васпитања, услова 
у основним 
школама 

Бр. уч. који 
похађају 
ваннаставне 
активности/у 
односу на ук. бр. 
ученика 

350/543 350/550 350/550 350/540 10.000.000  10.000.000 

О.Ш.”Дубрава” 

(функција 912) 
 

Унапређење 
квалитета 
образовања и 
васпитања, услова 
у основним 
школама 

Бр. уч. који 
похађају 
ваннаставне 
активности/у 
односу на ук. бр. 
ученика 

390/464 390/483 392/487 395/491 9.840.000  9.840.000 

О.Ш.”Младост” 

(функција 912) 

 

Унапређење 
квалитета 
образовања и 
васпитања у 
основним школама  
 

Бр. уч. који 
похађају 
ваннаставне 
активности/у 
односу на ук. бр. 
ученика 

   

 

3.606.940  3.606.940 

Музичка школа 

(функција 912) 

 

Унапређење 
квалитета 
образовања и 
васпитања, услова 
у основним 
школама 

Бр. уч. који 
похађају 
ваннаставне 
активности/у 
односу на ук. бр. 
ученика 

    

4.200.000  4.200.000 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Превоз ученика 

(функција 912) 

 

Повећање 
доступности и 
приступачности  
основног 
образовања деци  

Проценат деце 
којој је обезбеђен 
бесплатан  
школски превоз у 
односу на укупан 
број деце (у 
складу са 
ЗОСОВ) 

   

 

800.000  800.000 

10 – Средње образовање 2003       16.713.000  16.713.000 

Функционисање средњих 
школа 

0001 
         

Гимназија 

(функција 920) 

 

Обезбеђени 
прописани услови 
за васпитно – 
образовни рад у 
средњим  школама 
и безбедно 
одвијање наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

  

  

6.183.000  6.183.000 

Техничка школа 

(функција 920) 

 

Обезбеђени 
прописани услови 
за васпитно – 
образовни рад у 
средњим  школама 
и безбедно 
одвијање наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

  

  

10.530.000  10.530.000 

11 – Социјална и дечија 
заштита 

0901 
      

72.667.029  72.667.029 

Центар за социјални рад         16.629.680  16.629.680 

Социјалне помоћи (функција 
070) 

0001 

Унапређење 
заштите 
сиромашних  

Број корисника 
једнократне 
новчане помоћи у 
односу на укупан 
број грађана 

75% 67% 67% 67% 11.170.000  11.170.000 

Саветодавно-терапеутске и 
социјално –едукативне 

0004 
Подршка развоју 
мреже услуга 

Број корисника 
услуга у 

270 300 300 300 5.459.680  5.459.680 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

услуге  
(функција 070) 

социјалне заштите 
предвиђене 
Одлуком о 
социјалној заштити 
и Законом о 
социјалној заштити  
 

заједници у 
односу на укупан 
број грађана  
 

Општинска управа        56.037.349  56.037.349 

Социјалне помоћи 
(функције 010, 070) 

 

0001 

Унапређење 
заштите 
сиромашних 

Проценат 
грађана који 
добијају новчане 
накнаде и помоћ 
у натури у складу 
са Одлуком о 
социјалној 
заштити у односу 
на укупан број 
грађана  
 

    12.752.652  12.752.652 

Прихватилишта и друге 
врсте смештаја (функције 
040 и 070) 

0002 

Обезбеђење 
услуге смештаја  
 

Број корисника 
услуга смештаја 
прихватилишта  
 

    825.000  825.000 

Активности Црвеног крста 
(функција 070) 

0005 

Социјално 
деловање - 
олакшавање 
људске патње 
пружањем 
неопходне 
ургентне помоћи 
лицима у невољи, 
развијањем 
солидарности 
међу људима, 
организовањем 
различитих облика 

Број корисника 
народне кухиње ( 
или број 
подељених 
оброка у 
народној кухињи) 

    6.600.000  6.600.000 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

помоћи  
 

Подршка деци и породицама 
са децом (функција 040) 

0006 

Обезбеђивање 
финансијске 
подршке за децу и 
породицу 

Број деце која 
примају 
финансијску 
подршку у односу 
на укупан број 
деце у 
граду/општини  
 

    17.600.000  17.600.000 

Пројекат- Пружање услуга 

социјалне заштите 

0901-П1 

Подршка развоју 
мреже услуга 
социјалне заштите 
предвиђене 
Одлуком о 
социјалној заштити 
и Законом о 
социјалној заштити  
 

Број корисника 
услуга у 
заједници у 
односу на укупан 
број грађана  
 

    

7.259.697  7.259.697 

Буџетски фонд за 
повећање наталитета 
 

Подршка деци и породицама 
са децом 
 
 

0006 

Унапређење 
популационе 
политике  
 

Број мера 
материјалне 
подршке 
намењен мерама 
локалне 
популационе 
политике (нпр. 
подршка 
материнству, 
подршка 
породиљама, 
накнада за 
новорођену децу)  
 

    

11.000.000  11.000.000 

13 – Развој културе  
1201 

      
90.725.653 8.345.334 99.070.987 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Општинска управа           

Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва 

0002 

Унапређење 
разноврсности 
културне понуде  
 

Број програма и 
пројеката 
удружења 
грађана 
подржаних од 
стране 
града/општине  
 

    

15.030.000  15.030.000 

Унапређење система 
очувања и представљања 
културно-историјског 
наслеђа 

0003 

Унапређење 
очувања културно-
историјског 
наслеђа  
 

Број 
реализованих 
програма 
популаризације 
културно-
историјског 
наслеђа на нивоу 
локалне 
заједнице  
 

    

800.000  800.000 

Остваривање и 
унапређивање јавног 
интереса у области јавног 
информисања 

0004 

Повећана понуда 
квалитетних 
медијских 
садржаја из 
области 
друштвеног 
живота локалне 
заједнице  
 

Број програмских 
садржаја 
подржаних на 
конкурисма 
јавног 
информисања  
 

    

12.500.000  12.500.000 

Функционисање локалних 
установа културе 0001 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Дом културе  

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа културе  
 

Број установа 
културе у 
надлежности 
града/општине у 
којима су 
извршена 
инвестициона 
улагања на 
годишњем нивоу 
 

3 3 3 3 31.993.533 2.800.000 34.793.533 

Пројекат Дом културе        200.000  200.000 

Музеј  

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа културе  
 

Број запослених 
у установама 
културе у односу 
на укупан број 
запослених у ЈЛС  
     

15.732.920 2.790.000 18.522.920 

Пројекат Музеј        1.000.000 2.361.763 3.361.763 

Библиотека  

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа културе  
 

Број запослених 
у установама 
културе у односу 
на укупан број 
запослених у ЈЛС  
     

8.440.000 290.000 8.730.000 

Пројекат Библиотека  
      

719.200  719.200 

Музеј 

Унапређење система 
очувања и представљања 
културно-историјског 
наслеђа 

0003 

Унапређење 
очувања културно-
историјског 
наслеђа  
 

Број 
реализованих 
програма 
популаризације 
културно-
историјског 
наслеђа на нивоу 
локалне 
заједнице  
 

    

1.250.000  1.250.000 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Библиотека  

 
Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва 

0002 

Унапређење 
разноврсности 
културне понуде  
 

Број програма и 
пројеката 
подржаних од 
стране 
града/општине 
намењених 
осетљивим 
друштвеним 
групама  
 

    

3.060.000 103.571 3.163.571 

14 – Развој спорта и 
омладине 

1301 
      

72.900.000  72.900.000 

Општинска управа           

Подршка локалним 
спортским организацијама, 
удружењима и савезима 

0001 

Обезбеђивање 
услова за рад и 
унапређење 
капацитета 
спортских 
организација преко 
којих се остварује 
јавни интерес у 
области спорта у 
граду/општини 

Број годишњих 
програма 
спортских 
организација 
финансираних од 
стране 
града/општине  
 

  

  

63.400.000  63.400.000 

Функционисање локалних 
спортских установа 

0004 

Обезбеђивање 
услова за рад 
установа из 
области спорта  
 

Степен 
искоришћења 
капацитета 
установа  
 

    

9.000.000  9.000.000 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Спровођење омладинске 
политике 

0005 

Подршка активном 
укључивању 
младих у 
различите 
друштвене 
активности  
 

Број младих 
корисника услуга 
мера омладинске 
политике  
 

    

500.000  500.000 

15 – Локална самоуправа 

0602 

      

196.807.533 6.130.000 202.937.533 

Општинска управа 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

0001 

Функционисање 
управе  
 

Број решених 
предмета по 
запосленом  
 

 

   159.823.629  159.823.629 

Текућа буџетска резерва 

0009 

   

   

7.348.500  7.348.500 

Стална буџетска резерва 

0010 

   

   

645.904  645.904 

Ванредне ситуације 

0014 

Изградња 
ефикасног 
превентивног 
система заштите и 
спасавања на 
избегавању 
последица 
елементарних и 
других непогода  
 

Број 
идентификованих 
објеката 
критичне 
инфраструктуре 
(нпр. трафо 
станице)  
 

 

   2.500.000  2.500.000 

Регионални центар за 
стручно усавршавање 
(функција 980) 

0001 

   

   5.286.500 1.650.000 6.936.500 
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ПРОГРАМ / ПА / Пројекат Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2016) 

Циљана 
вредност 

2017 

Циљана 
вредност 

2018 

Циљана 
вредност 

2019 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Функционисање месних 
заједница 
(функција 160) 

0002 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса локалног 
становништва 
деловањем месних 
заједница 

Број иницијатива 
/предлога месних 
заједница према 
граду/општини у 
вези са 
питањима од 
интереса за 
локално 
становништво  
 

 

   19.100.000 4.480.000 23.580.000 

Општинско/градско  
правобранилаштво 
(фунција 330) 

0004 

Заштита 
имовинских права 
и интереса  
града/општине   

Број решених 
предмета у 
односу на укупан 
број предмета на 
годишњем нивоу  
 

    

2.103.000  2.103.000 

16 – Политички систем 
локалне самоуправе 

2101 

      

27.506.310  27.506.310 

Функционисање Скупштине 

0001 
Функционисање 

локалне скуштине 
 

Број седница 
скупштине 

 
    8.967.000  8.967.000 

Функционисање извршних 
органа  
 
Председник и Општинско 
веће 

(фунција 111) 

0002 
Функционисање 
извршних органа 

 

Број седница 
извршних органа 

 
    18.539.310  18.539.310 

17- Енергетска ефикасност 0501       12.595.650  12.595.650 

Пројекат- Унапређење 

енергетске ефикасности на 
згради средње школе-
Књажевачка гимназија 

0501-П1 
Смањење расхода 

за енергију 

Укупни расходи 
за набавку 

енергије у јавним 
зградама (РСД) 

    12.595.650  12.595.650 
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III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у  „Службеном листу 
општине Књажевац“ и  доставити Министарству 
надлежном за послове финансија. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Књажевац” из разлога хитности примене. 

 
Број:  400-284/2017-01  
Датум:  18.10.2017. године  
К њ а ж е в а ц 

                 ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ 

 

I Глава II Кадровског плана у општини 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
31/2016 и 1/2017), који је саставни део Одлуке о 
буџету општине Књажевац за 2017. годину („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 31/2016,  1/2017, 
7/2017 и 10/2017), 
мења се и гласи: 
 

„II Планирани број запослених за 2017. 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   3 

Сарадник 
Виши референт 
 
Четврта врста радних места 
Пета врста радних места 
 

  2 
25 
 
  1 
16 

Радни однос на одређено време 
(у Кабинету 
 председника Општине) 
 

Број извршилаца 

Млађи саветник 
Сарадник  
Млађи референт 
 
 
Четврта врста радних места 
 

2 
1 
1 
 
 
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 2017. годину („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 31/2016,  1/2017, 
7/2017 и 10/2017) остаје непромењен. 

 
Начелник Општинске управе, 

Емилија Тасић,с.р. 
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