СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА VI – БРОЈ 16

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

01.ЈУЛ 2013.године

1
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09) и
члана 13. Одлуке о оснивању Фонда солидарне
стамбене изградње општине Књажевац „Сл. лист
општина“, број 18/01), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 01.07. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о измени и
допуни Програма пословања ЈП «Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац» Књажевац
са финансијским планом прихода и расхода за 2013.
годину и Програм о измени и допуни Програма
уређивања
грађевинског
земљишта
општине
Књажевац за 2013. годину, који је усвојио Управни
одбор Предузећа на седници одржаној 21.06.2013.
године, Одлуком број 1122/2-13.

I
II
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Фонда
солидарне стамбене изградње општине Књажевац за
2013. годину, који је усвојио Управни одбор, на
седници одржаној 07.02.2013. године, под бројем 11/313.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
III
Решење доставити: Управном одбору Фонда
солидарне стамбене изградње општине Књажевац, и
архиви општине Књажевац.
Број: 025-90/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац

Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац»,
III
Решење доставити: ЈП «Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац» Књажевац,
Oдељењу за привреду и друштвене делатности и
архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 62/2013- 01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
3

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
2
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа «Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац» Књажевац ради усклађивања са
законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/2013), Скупштина општине Књажевац на
седници одржаној 01.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09) и
члана 10. Одлуке о оснивању Фондације за повећање
наталитета општине Књажевац („Сл. лист општина“,
број 10/99), Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 01.07. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са
финансијским планом Фондације за повећање
наталитета општине Књажевац за 2013. годину, који је
усвојио Привремени управни одбор Фондације за
повећање наталитета општине Књажевац, на седници
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одржаној 13.06.2013. године, под бројем 025 - 83/201301.

СТРАНА 2

Број: 023-39/2013 - 01
01.07.2013. године
Књажевац

II
За реализацију планираних активности у 2013.
години Фондација ће користити расположива
финансијска средства из буџета Општине и остварене
приходе из других извора, у складу са Програмом
рада.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
IV

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
5
На основу члана 30. став 1. тачка 25. Статута
општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац»,
број 4/09) и члана 23.Одлуке о промени оснивачког
акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са
законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/2013), Скупштина општине Књажевац, на
седници од 01.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Решење доставити: Фондацији за повећање
наталитета општине Књажевац, Одељењу за привреду
и друштвене делатности и архиви општине Књажевац.
Број: 025 - 91/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ
сагласност на Одлуку Управног
одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац, број 973 од
30.04.2013. године, о одобравању задуживања по
основу узимања кредита у износу од 10.000.000,00
динара у циљу обављања делатности од општег
интереса.

4

II

На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), члана
30. став 1. тачка 25. Статута општине Књажевац («Сл.
лист општине Књажевац», број 4/09) и члана 14.
Одлуке промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“
Књажевац ради усклађивања са законским прописима
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2013),
Скупштина општине Књажевац, на седници од
01.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац, број 502
од
28.02.2013. године, о покрићу губитка из 2012. године
из нераспоређене добити из ранијих година, у укупном
износу од 1.680.823.27 динара.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
III
Решење доставити: ЈКП «Стандард»
Књажевац, Општинској управи - Одељењу за привреду
и друштвене делатности, Oдељењу за финансије и
буџет и архиви општине Књажевац.

Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
III
Решење
доставити:
ЈКП
«Стандард»
Књажевац, Општинској управи - Одељењу за привреду
и друштвене делатности, Oдељењу за финансије и
буџет и архиви општине Књажевац.
Број: 023-59/2013 - 01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
6
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник Републике Србије",
број 119/12) и члана 30.Статута општине Књажевац
("Службени лист општине Књажевац ", број 4/09),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
01.07.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И
ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

СТРАНА 3
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1.

Образује
се
Комисија
за
именовања
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији
је оснивач општине Књажевац (у даљем тексту:
Комисија), за спровођење јавног конкурса за
именовања директора .
2.
Комисија има председника и четири члана.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
Један члан Комисије именује се на предлог
Сталне конференције градова и општина.
Један члан Комисије, за свако појединачно
именовање директора, именује се из реда чланова
надзорног одбора предузећа за које се именује
директор.
3.
Комисија се именује у саставу:
- председник
Весна Божиновић, дипл. правник
из Књажевца
представник оснивача
- чланови
1. Бранкица Василијевић, дипл. инж. грађевине из
Књажевца представник оснивача
2. Сузана Крстић-Николић, дипл.правник из Књажевца
представник оснивача
3. Зоран Ђорђевић, дипл.инж. грађевине из Књажевца
представник СКГО

- размотри поднете пријаве,
- закључком одбаци неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
- саставља списак кандидата који испуњавају услове
за именовање,
- спроводи изборни поступак међу кандидатима који
испуњавају услове за именовање,
- утврђује резултат кандидата према мерилима
прописаним
за
именовање
директора
јавног
предузећа, оцењивањем у изборном поступку стручне
оспособљености, знања и вештина, писменом
провером, усменим разговором или на други
одговарајући начин,
- уколико у изборном поступку спроводи писмену
проверу, приликом те провере обавештава кандидате
о месту, дану и времену када ће се обавити усмени
разговор са кандидатима,
- сачињава ранг листу кандидата са бројчано
исказаним
и
утврђеним
резултатима
према
прописаним мерилима,
- доставља Општинској управи- Одељењу за општу
управу и скупштинске послове, ранг листу са највише
три најбоље рангирана кандидата са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима, као и записник о
изборном поступку, а ради припреме предлога акта о
именовању и достављања истог Скупштини општине;
- омогући увид у документацију јавног конкурса по
захтеву кандидата који је учествовао у изборном
поступку, под надзором Комисије, у року од два дана
од дана пријема захтева,
- одлучује о даљем току поступка уколико именовани
кандидат не ступи на рад у року који је одредила
Скупштина општине, као ни сви наредни именовани
кандидати са листе за именовање.

- за избор директора у ЈКП „Топлана“ Књажевац
Обрен Ристић, дипл.економиста из Књажевца члан
Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац
- за избор директора у ЈКП „Стандард“ Књажевац
Милан Муминовић, дипл.инж.шумарства из Књажевца
члан Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац
- за избор директора у ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац “ Књажевац
Слађан Недељковић, дипл.инж. пољопривреде из
Књажевца члан Надзорног одбора ЈП „Дирекција за
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац “
Књажевац

01.ЈУЛ 2013

5.
Комисија ради у седницама.
О раду на седници води се записник.
Комисија пуноважно одлучује када седници
присуствује више од половине чланова Комисије.
6.
Административно-техничке послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа Одељење за
општу управи и скупштинске послове.
7.

- за избор директора у ЈП „Спортско туристички
ресурси Књажевац “ Књажевац
Дарко Ристић, проф. физичке културе из Књажевца
члан Надзорног одбора ЈП „Спортско туристички
ресурси Књажевац “ Књажевац
4.
Задатак Комисије је да:
- спроводи јавни конкурс за именовање
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији
је оснивач Општина, по одлуци и огласу Скупштине
општине Књажевац,

Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Књажевац".
Број: 023-60/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
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СТРАНА 4
II

На основу члана 39. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2009) , члана 12. Одлуке о
усаглашавању организације рада Завичајног музеја у
Књажевцу („Сл. лист општина“, број 14/97, 3/98, 4/05“ и
„Службени лист општине Књажевац број, 5/09 и
7/2010) и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 01.07.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Завичајног музеја у
Књажевцу

Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
III
Решење доставити: именованом, Завичајном
музеју у Књажевцу и архиви општине Књажевац.
Број: 022-36/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

I
9
СРБИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ,
дипл.
инж.
металургије из Књажевца разрешава се дужности
директора Завичајног музеја у Књажевцу, због истека
мандата.

На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“, број 4/09),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
дана 01.07.2013. године, донела је

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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПРИЗНАЊИМА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

III

Члан 1.

Решење доставити: Ђорђевић Србиславу,
Завичајном музеју у Књажевцу и архиви општине
Књажевац.

Овом Одлуком врши се измена и допуна
одлуке о јавним признањима општине Књажевац
(„Сл.лист општина“, број 5/95, 12/2000 и 5/2003).
Члан 2.

Број: 022- 35/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

У целом тексту Одлуке речи „Комисија за
одликовања и награде“ замењује се речима: „Комисија
за именовања и постављења, одликовања и награде“.
Члан 3.

8
На основу 37 Закона о култури („Сл. гласник РС“
бр. 72/2009), члана 14а. Одлуке о усаглашавању
организације рада Завичајног музеја у Књажевцу („Сл.
лист општина“, број 14/97, 3/98, 4/05, и „Сл. лист
општине Књажевац“ бр. 5/09 и 7/2010) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 01.07.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Завичајног музеја у Књажевцу
I
МИЛАН ЖИВКОВИЋ дипл. политиколог за
међународне послове из Књажевца, именује се за
вршиоца дужности директора Завичајног музеја у
Књажевцу, на мандатни период од најдуже годину
дана.

У члану 4. у ставу 1. бришу се речи „и
материјална“.
Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
"Јавна признања и награде по овој Одлуци
уручују се свечано на седници Скупштинe општине, у
председништву општине или на другом прикладном
месту."
Члан 5.
У члану 6. у ставу 1 иза алинеје 1 додаје се
нова алинеја 2 која гласи „Награда за животно дело“,
алинеје 2,3 и 4 постају алинеје 3, 4 и 5.

СТРАНА 5
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Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
дана 01.07.2013. године, донела је

Члан 6.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ
ГРУПАМА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''БАЈКА''
КЊАЖЕВАЦ

Члан 7. мења се и гласи: „Потребна средства
за израду јавних признања и трошкови поступка
доделе обезбеђују се у буџету општине“.
Члан 7.
После члана 9 6, додаје се нови Одељак IIIа
који гласи „НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО“, и додаје
се нови члан 9ц, који гласи:
„9ц
Награда за животно дело додељује се
грађанима односно поједницима који су свој радни век
провели у општини Књажевац и
који су својим
изузетним личним и професионалним залагањем дали
посебан допринос у остварењу дела од изузетне
вредности за општину Књажевац, у свим сферама
друштвеног живота, а који су допринели јачању угледа
општине и унапредили квалитет живота грађана.
Иницијативу за доделу награде за животно
дело могу поднети, грађани, удружења грађана,
предузећа, органи општине, месне заједнице и др.
субјекти.
Одлуку о додели награде за животно дело
доноси Комисија за именовања, постављења,
одликовања и награде.
Добитник награде за животно дело, добија
диплому о награди са текстом који садржи грб
Књажевца, назив „Награда за животно дело“, датум и
годину давања, име и презиме добитника, кратак опис
остварења дела које је основ награде са потписом
председника општине и печатом.
О изгледу дипломе – награде одлучује
Комисија из овог става".
Члан 8.
У члану 22. речи „10. октобра“ се бришу.

1.

УТВРЂУЈЕ СЕ да се у васпитним групама у
Предшколској установи ''Бајка'' Књажевац, у
радној 2013/2014 години, може уписати
највише 20% већи број деце од броја који је
прописан Законом.

2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

3.

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине
Књажевац''

Број: 022 - 38/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
11
На основу чл. 178. Закона о енергетици
(“Сл.гласник Републике Србије”, бр. 57/11, 80/11исправка и 93/12), члана 4., 9. и 13. Закона о
комуналним делатностима («Сл. Гласник Републике
Србије» бр. 88/2011), члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник Републике Србије”, број
129/07) и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац”, бр. 4/09) Скупштина
општине Књажевац на седници одржаној 01.07.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. листу општине Књажевац"

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет

Број 17- 25/2013-01
01.07.2013. г одине
Књажевац

Члан 1.
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

10
На основу члана 30. став 6. Закона о
предшколском васпитању и образовању (''Сл. гласник
РС'' број 18/2010), члана 10. Одлуке о оснивању
Предшколске установе ''Бајка'' (''Сл. лист општина''
број 8/97, 25/02, 13/03 и 4/05 и ''Сл. лист општине
Књажевац'' број 9/2010) и члана 30. Статута општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' број 4/09),

Овом одлуком прописују се: услови и начин
сигурног и квалитетног снабдевања топлотном
енергијом која се користи за грејање стамбеног и
пословног простора, услови и начин пружања
енергетских услуга као и међусобни односи између
енергетских субјеката и купаца топлотне енергије.
Овом одлуком се такође одређује поступак доношења
и надлежност за доношење појединачних аката као
што су: тарифни системи за одређивање цена
топлотне енергије и енергетских услуга, цене топлотне
енергије и енергетских услуга, правила о раду
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дистрибутивног система као
система даљинског грејања.

и

планови

развоја

Члан 2.
Овом одлуком се нарочито уређују:
- планирање и развој система даљинског
грејања,
- међусобни односи између енергетског
субјекта и купца топлотне енргије,
- власничка разграничења и надлежности за
одржавање топлотне опреме,
- услови и начин издавања одобрења за
прикључење,
- изградња прикључног топловода и топлотне
подстанице,
- прикључење на топловодну мрежу,
- почетак испоруке топлотне енергије,
- склапање уговора о снабдевању/продаји
топлотне енергије,
- снабдевање и квалитет испоручене топлотне
енергије,
- мерно место, мерни уређаји и утврђивање
испоручене количина топлотне енергије,
- надлежности за доношење тарифних
система и одређивања цена топлотне енергије и
услуга,
- рекламације на испоручену топлотну
енергију,
- неовлашћено коришћење топлотне енергије,
- обуставу испоруке топлотне енергије,
- евиденција купаца,
- обавезе енергетског субјекта и купца и
надзор, прелазне и завршне одредбе и
- друге одредбе у складу са законом.
Дефиниција појмова
Члан 3.
Поред појмова из закона о енергетици у овој
одлуци и тарифном систему
користе се и појмови са следећим значењима:
- производни извори су постројења која
претварају примарну енергију горива у топлотну
енергију;
- дистрибутер је енергетски субјект који врши
дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и управља
дистрибутивним
системом
топлотне
енергије.
Дистрибутер је истовремено и снадбевач тарифних
купаца топлотном енергијом;
- купац топлотне енергије у смилу ове
Одлуке сматра се:
1) правно или физичко лице,
2) предузетник и
3) инвеститор неусељеног простора
који купује топлотну енергију од дистрибутера,
без обзира на чињеницу да ли је власник или корисник
стамбеног или пословног простора;
- тарифни купац топлотне енергије је
купац топлотне енергије који топлотну енергију купује
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за сопствене потребе по цени у складу са тарифним
системом;
- дистрибутивна мрежа је топловодна
мрежа, која представља систем повезаних уређаја и
инсталација који су намењени дистрибуцији топлотне
енергије до купаца;
- пумпне станице су постројења, која
омогућавају проток топле воде кроз топловодну мрежу;
- примарна топловодна мрежа су топловоди
који се употребљавају за повезивање производних
извора са секундарном топловодном мрежом;
секундарна
топловодна
мрежа
су
топловоди који иду од примарне топловодне мреже по
подручју снабдевања до прикључних шахтова или
одвајања за појединачног купца;
- прикључни топловод је топловод који иде
од прикључних шахтова или одвајања од топловодне
мреже до топлотне подстанице, односно појединачног
купца;
- грејна вода у мрежи даљинског грејања је
преносни медиј, са којим се преноси топлотна
енергија;
- топлотна подстаница је уређај састављен
од прикључне и кућне подстанице и својим радом
обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње топлотне
инсталације и уређаје купаца;
- прикључна подстаница је уређај састављен
од запорних, регулационих, сигурносних и мерних
елемената;
- кућна подстаница је уређај који се састоји од
топлотних
измењивача,
разводних
система,
регулационих и сигурносних уређаја те уређаја за
припрему санитарне топле воде и опреме за
расподелу топлотне енергије за различите системе
унутрашњих топлотних уређаја;
- кућне инсталације обухватају уређаје и
опрему од вентила иза циркулационих пумпи, у смеру
струјања носиоца топлоте, до вентила на сабирнику
носиоца топлоте на његовом току из грејних тела,
односно цевоводе, арматуру и друге уређаје на току
топле потрошне воде од вентила на разделнику до
вентила на сабирнику за топлу потрошну воду;
- унутрашне топлотне инсталације и
уређаји су уређаји који се прикључују на кућну
подстаницу, употребљавају се за различите врсте
грејања: радијаторско, конвекторско и подно грејање,
грејање
топлим
ваздухом
и
проветравање,
климатизацију простора, припрему санитарне топле
воде и др.;
- предајно место је по правилу мерно место
где један енергетски субјект предаје топлотну енергију
другом енергетском субјекту, односно купцу;
- мерно место у топлотној подстаници је место
где је постављен мерач топлотне енергије, односно
место где је постављен водомер;
- обрачунско место је шифра објекта или
етажне јединице купца, за које снадбевач испоставља
рачун;
- обрачунски период је период за који се врши
очитавање и обрачун испоручене топлотне енергије;
- мерни уређај је топлотно бројило, које
непосредно мери испоручену топлотну енергију која је
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основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије
купцу, а може бити заједнички или сопствени:
1) заједнички мерни уређај је уређај у
кућној подстаници којим се региструје
количина топлотне енергије за двоје или више
купаца
прикључених
на
заједничку
инсталацију грејања,
2) сопствени мерни уређај је уређај
постављен у кућној подстаници или на кућној
инсталацији којим се региструје испоручена
количина топлотне енeргије за једног купца;
- делитељ трошкова испоручене топлотне
енергије је уређај који омогућава расподелу трошкова
топлотне енергије, која је испоручена преко
заједничког топлотног бројила (мерача) у заједничкој
прикључној подстаници за више купаца. Појединачни
купци одређују своје уделе (учешћа) у трошковима
испоручене топлотне енергије, а збир свих удела мора
бити 100%;
- деловник трошкова је писани споразум
између тарифних купаца који се снабдевају топлотном
енергијом преко заједничког мерила топчоте којим се
одређује удео трошкова снабдевања топлотном
енергијом сваког појединачног купца при чему збир
свих делова мора бити 100%;

01.ЈУЛ 2013

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и
Програмом остваривања Стратегије, на период од пет
година.
Сви енергетски субјекти који учествују у
снабдевању купаца енергијом на подручју општине
Књажевац дужни су доставити све податке неопходне
за израду Плана развоја енергетике.
Развој система даљинског грејања
Члан 5.
Енергетски
субјекти
који
учествују
у
снадбевању купаца топлотном енергијом дужни су да
планирају и спроводе свој план развоја који је
усклађен са Планом развоја енергетике из члана 4.
ове одлуке.
Планови развоја топлификационе мреже и
гасификационе мреже морају бити међусобно
усклађени.
III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Енергетске делатности
Члан 6.

- прикључна снага је називна снага
унутрашњих топлотних инсталација и уређаја, а
одређена је пројектом за градњу, односно пројектом
изведених радова;
- техничка правила о прикључењу на
топловодну мрежу су правила која одређују техничке
услове за пројектовање, изградњу и прикључење
топлотних инсталација и опреме на топловодну мрежу,
а дефинисана су у Правилима о раду дистрибутивног
система;
- површина стана је затворена корисна
површина стамбене јединице (без балкона, тераса и
лођа);
- измена купчеве топлотне опреме је било
која измена на тој опреми која мења инсталисану снагу
или изазива употребне промене начина рада топлотне
опреме;
- одобрење за прикључење је писани
документ којег издаје дистрибутер, а који се односи на
услове за израду пројектне документације, изградњу и
прикључење топлотних инсталација и опреме.
Остали појмови
употребљени у овој
Одлуци имају исто значење као и у Закону о
енергетици.
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ
ГРЕЈАЊА
План развоја енергетике
Члан 4.
Скупштина општине Књажевац доноси План
развоја енергетике којим се утврђују потребе за
енергијом, као и услови и начин обезбеђивања
неопходних енергетских капацитета, а у складу са

Енергетски субјект може отпочети са
обављањем енергетске делатности на основу лиценце
коју издаје Агенција за енергетику, а у складу са
Законом о енергетици.
Члан 7.
Снабдевање
топлотном
енергијом су
комуналне делатности које обухватају производњу и
дистрибуцију топлотне енергије – централизовану
производњу и дистрибуцију у више објеката водене
паре, топле или вреле воде за потребе грејања.
Снадбевање тарифних купаца
Члан 8.
Јавно
комунално
предузеће
«Топлана»
Књажевац производи топлотну енергију за потребе
тарифних купаца, врши дистрибуцију и испоруку
топлотне енергије купцима, управља дистрибутивним
системом и снабдева топлотном енергијом тарифне
купце на подручју општине Књажевац, (у даљем
тексту: енергетски субјект).
Енергетски субјект је дужан да енергетске
делатности из домена топлотне енергије обавља у
складу са законом, овом одлуком, актима донесеним
на основу ове одлуке и актом о оснивању.
Енергетски субјект, као снабдевач тарифних
купаца топлотном енергијом, обезбеђује топлотну
енергију из сопствених извора или закључује у
писменој форми годишње уговоре о куповини топлотне
енергије од других произвођача, у складу са
билансним потребама тарифних купаца.
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Опрема енергетског субјекта
Дистрибутивни систем
Члан 9.
Члан 13.
Топлотну опрему енергетског субјекта коју
користи за обављање основне делатности чине:
- производни извори у саставу енергетског
субјекта који врши снабдевање купаца,
- мерни уређаји за преузету топлотну енергију
из производних извора који су у саставу енергетског
субјекта,
- примарна топловодна мрежа,
- секундарна топловодна мрежа,
- мерни уређаји за испоручену топлотну енергију
купцима, у топлотним подстаницама.
Енергетски субјект и купац односно власник
односно инвеститор, уговором међусобно регулишу
власничке односе као и услове и начин преноса права
и обавезе на енергетски субјект за управљање и
одржавање прикључног топловода и топлотне
подстанице.
Купац топлотне енергије
Члан 10.
Купац топлотне енергије је свако правно или
физичко лице, којем енергетски субјект на основу
писаног уговора испоручује топлотну енегију. Купац
такође може бити и заједница правних или физичких
лица, који су прикључени на заједничко место за
преузимања топлотне енергије.
Топлотна опрема купца
Члан 11.
Топлотна опрема купца је:
- прикључни топловод,
- топлотна подстаница, која се састоји од:
прикључне и кућне подстанице,
- унутрашње топлотне инсталације и уређаји,
- индивидуални (унутрашњи) регулатори и мерачи
топлоте (делитељи) у сваком стану понаособ.
Купац склапа са енергетским субјектом писани
уговор са којим на енергетски субјект преноси право и
обавезу за управљање и одржавање прикључног
топловода и топлотне подстанице и регулише будуће
власничке односе над овом опремом.
IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ
Производни капацитети
Члан 12.
Енергетски субјект је дужан да своје
производне капацитете одржава у исправном стању,
да обезбеди њихову сталну погонску и функционалну
способност и безбедно коришћење у складу са
техничким и другим прописима и стандардима, њихову
безбедност и услове заштите животне средине
уређене законом и другим прописима.

Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне
енергије, одговоран је за одржавање, функционисање
и развој дистрибутивног система усклађеног са
потребама постојећих и будућих купаца на подручју за
које је задужен за испоруку и снабдевање топлотном
енергијом.
Прикључни топловод и топлотна подстаница
Члан 14.
Управљање прикључним топловодом до
мерног места у топлотној подстаници, као саставним
деловима јединственог система даљинског грејања,
обавља енергетски субјект према дефинисаним
параметрима.
Проверавање исправности и тачност рада, као
и одржавање мерних уређаја у топлотној подстаници
за мерење испоручене количине топлотне енергије
врши енергетски субјект.
Власник објекта је дужан да омогући приступ
енергетским објектима и да трпи извршење радова из
претходних ставова овог члана.
Унутрашња топлотна опрема купца
Члан 15.
Купац одржава кућну инсталацију, што значи
да је купац одговоран за одржавање своје унутрашње
топлотне инсталације и опреме у технички и
функционално исправном стању.
Купац може по сопственој вољи са
енергетским субјектом или са другим лицем склопити
посебан уговор о одржавању своје унутрашње
топлотне опреме.
V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
Члан 16.
Енергетски
субјект,
као
оператор
дистрибутивног система, доноси Правила о раду
дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила
рада), на која сагласност даје Општинско веће
Књажевца.
Правилима рада утврђују се нарочито:
технички услови за прикључење корисника на систем,
технички услови за повезивање са произвођачем
топлотне енергије, технички и други услови за
безбедан рад дистрибутивног система и за
обезбеђивање поузданог и континуираног снадбевања
купаца топлотном енергијом, поступци у кризним
ситуацијама, функционални захтеви и класа тачности
мерних уређаја, као и начин мерења испоручене
топлотне енергије.
Правила из става 1. овог члана су јавна и
објављују се у „Службеном листу општине Књажевац”.
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VI

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Енергетски услови за израду пројектне
документације,
изградњу и прикључење
Члан 17.
Инвеститор, односно купац, који планира
изградњу и прикључење новог објекта - топлотних
уређаја на топловодну мрежу, односно жели да
изврши измене на већ прикљученој топлотној опреми,
а које за последицу могу имати измену прикључне
снаге или промену начина рада, дужан је да од
енергетског субјекта прибави услове за прикључење (у
даљем тексту: услови), ако законом није другачије
регулисано.
Члан 18.
Енергетске услове за израду пројектне
документације, за изградњу и прикључење инвеститор,
односно купац подноси
на обрасцу енергетског
субјекта.
Образац садржи
податке о:
1. власнику објекта (фирма и седиште,
односно име, презиме и адреса),
2. објекту за који се тражe услови (врста,
намена објекта, локација и др.),
3. очекиваном временском периоду за који
трба да се изврши прикључење,
4. предвиђеној инсталисаној снази, као и о
номиналном радном притиску, температути и протоку
(капацитету) који је потребно обезбедити на прикључку
објекта (ако су у питању специфични захтеви),
5. намени потрошње топлотне енергије,
6. техничким карактеристикама објекта купца,
са посебним нагласком на специфичне врсте трошила,
ако се таква планирају,
7. могућностима супституције топлотне
енергије другом врстом горива и времену потребном
за прелазак на супститут и обрнуто.
Члан 19.
Енергетски субјект од инвеститора може да
захтева да, и поред попуњеног захтева за издавање
услова из претходног члана, достави и неке од
следећих докумената:
а) за добијање локацијске дозволе:
- ситуацију објекта са уцртаним предвиђеним
прикључним топловодом и локацијом топлотне
подстанице,
- процену прикључне снаге објекта.
б) за добијање грађевинске дозволе :
- локацијску дозволу са локацијском документацијом
или потврду, да локацијска дозвола није потребна,
- пројекат за добијање грађевинске дозволе или
пројекат за извођење унутрашње топлотне опреме
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(радијаторско грејање, грејање топлим ваздухом,
климатизација,
водоводне
инсталације-припрема
потрошне топле воде и слично), топлотне подстанице
(пројекти машинских и електро инсталација) и
прикључног топловода,
- измене наведених пројеката.
ц) за добијање употребне дозволе:
- записник о техничкој и функционалној исправности
топлотне подстанице (пробни рад) који је подписан од
стране инвеститора или купаца и енергетског субјекта,
- изјава извођача радова о техничкој и
функционалној исправности унутрашљих топлотних
инсталација и опреме,
- пројекти изведених радова или изјаву да није било
одступања од приложених пројеката за извођење,
- атесте и гаранцијске листове за сву опрему, која је
уграђена у топлотној подстаници,
- геодетски снимак прикључног топловода за
катастар подземних инсталација,
- доказ о власништву на објекату или део објекта ,
- сагласност власника објекта или дела објекта за
прикључење.
Поред набројаних докумената, енергетски
субјект може тражити и неке друге потребне
документе.
Члан 20.
Енергетски субјект мора дати инвеститору
услове за прикључење/одобрење, ако је захтев за
одобрење усклађен са условима из Техничких правила
за прикључење на топловодну мрежу и ако то
дозвољавају
могућности
опреме
(постројења)
енергетског субјекта као и економичност снадбевања
топлотном енергијом.
Ако енергетски субјект одбије издавање
одобрења, мора навести разлоге одбијања.
Члан 21.
Енергетски субјект је дужан да у року од 30
дана по пријему писменог захтева инвеститора изда
решење о одобрењу.
Решењем о одобрењу се дефинишу услови
пројектовања и изградње инвеститорове топлотне
опреме, а нарочито: место и начин прикључења,
услови и начин изградње прикључног топловода,
топлотне подстанице и унутрашњих инсталација и
опреме, као и место и начин мерења преузете
топлотне енергије, рок прикључења и трошкови
прикључења.
Услови пројектовања и изградње морају бити у
складу са Техничким условима за прикључење на
топловодну мрежу.
VII ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА И
ТОПЛОТНЕ
ПОДСТАНИЦЕ
Члан 22.
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Инвеститорову опрему може градити само
стручно оспособљени извођач са одговарајућом
лиценцом. Опрема се може монтирати, распоређивати
и мењати само по одредбама ове одлуке, Техничких
услова за прикључење на топловодну мрежу и уз
сагласност енергетског субјекта.
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купца испуњава све техничке и друге прописане
услове.
Инвеститорова топлотна опрема се може
прикључити на топловодну мрежу само уз присуство
енергетског субјекта и инвеститора. Исто важи и за све
радове на изменама на инвеститоровој топлотној
опреми, које могу изазвати промену начина рада или
промену прикључне снаге.

Члан 23.
IX ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Врсту, број и склоп прикључног топловода и
место прикључења на мрежу одређује енергетски
субјект.
Члан 24.
Инвеститор је дужан пријавити енергетском
субјекту почетак изградње прикључног топловода и
топлотне подстанице најкасније 14 дана пре почетка
радова.
Енергетски субјект врши превентивни стручни
надзор у току изградње прикључног топловода и
топлотне подстанице, а у циљу праћења примене
техничких услова из одобрења за прикључење, а без
посебне надокнаде.
Члан 25.
Инвеститор унапред прихвата да енергетски
субјект може на његов прикључни топловод и топлотну
подстаницу, у случају да то капацитет опреме
дозвољава, прикључити и другог купца. Међусобни
односи ће бити регулисани уговором.
Члан 26.
Инвеститор унапред прихвата да на свом
објекту енергетском субјекту дозволи и омогући
прокоп, уколико је то потребно за извођење прикључка
за потребе његовог или суседног објекта, а уз услов
правичне надокнаде и враћања земљишта у
првобитно стање.

Члан 29.
По завршетку изградње топлотних инсталација
морају бити изведена сва потребна пробна
испитивања и сачињене изјаве и записници о пробним
испитивањима.
Ако инвеститор не уважи примедбе и захтеве
енергетског субјекта у вези са недостацима и
одступањима од важећих прописаних техничких
услова, а која су констатована приликом пробног рада,
енергетски субјект може обуставити испоруку топлотне
енергије све док се његови захтеви не испуне.
Члан 30.
Када се из разлога који нису везани за опрему
енергетског субјекта или инвеститора, не може добити
употребна дозвола, на основу инвеститоровог захтева
може се дозволити пробни рад инвеститорове
топлотне опреме. Ово је могуће само ако се тиме не
проузрокује штета.
У
случају
потребе
за
прикључење
привремених објеката, градилишта, као и објеката за
које је одобрен пробни рад у складу са посебним
законом може се издати одобрење за привремено
прикључење објекта.
Услови, начин и поступак издавања одобрења
за привремено прикључење и испоруку топлотне
енергије су исти као и у редовном поступку издавања
одобрења у складу са одредбама ове одлуке.
Члан 31.

VIII ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ

Потврду да топлотна опрема инвеститора
испуњава техничке услове издаје енергетски субјект
на основу инвеститоровог захтева. Захтев за
издавање потврде садржи:
- пројект изведених радова или изјаву да није
било одступања од главног пројекта,
- потврду о упису прикључног топловода у
катастар подземних инсталација.

Енергетски субјект почиње са испоруком
топлотне енергије пошто су испуњени сви услови из
издатих одобрења и уговора. Ако је објект нов,
потребно је за рад приложити употребну дозволу за
објект, ако је објекат постојећи употребну дозволу за
топлотну опрему.
Енергетски субјект и инвеститор записнички
утврђују почетак рада или измену инвеститорове
топлотне опреме и истом се прилаже изјава извођача
инвеститорове топлотне опреме, да је урађено по
пројектној документацији.

Члан 28.

Члан 32.

Енергетски субјект је дужан да прикључи
објекат купца на топловодну мрежу у року од 15 дана
од дана закључивања уговора о продаји топлотне
енергије, под условом да је купац испунио обавезе
утврђене одобрењем за прикључење, као и да објекат

Енергетски
субјект
са
прикључењем
инвеститорове опреме на своју топловодну мрежу не
преузима одговорност за правилан и безбедан рад
инвеститорове опреме и не поправља исту у случају
квара, иако је прегледао пројекте, надзирао градњу

Члан 27.
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прикључног топловода и топлотне подстанице и
учествовао у пробним испитивањима, осим ако је
између њих склопљен уговор о одржавању.
Члан 33.
У складу са стратешким опредељењима
Републике Србије о рационалној потрошњи и
снабдевању енергијом и заштити животне средине,
којом се налаже локалној самоуправи, да уређује
снабдевање
објеката
топлотном
енергијом
рационално и за околину најприкладније, потребно је
објекте или појединачне функционалне делове
објеката свуда, где је то могуће, прикључити на
топловодну мрежу система даљинског грејања у
општини Књажевац.
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Ако на једном предајном месту топлоту
преузима више купаца, може се дозволити отказ
уговора о продаји топлотне енергије уколико постоје
техничке могућности за појединачно искључење купца
са заједничког места преузимања топлотне енергије.
Купац који поднесе писмени захтев за
искључење мора приложити и техничку документацију
потребну за искључење урађену од стране одговорног
пројектанта на коју сагласност даје енергетски субјект.
Физичко искључење врши регистровани извођач
радова уз обавезни надзор енергетског субјекта.
Сви трошкови из овог члана су на терет купца.
Члан 37.

Уговор о продаји топлотне енергије између
енергетског субјекта и купца склапа се у писменој
форми, у складу са овом Одлуком.
Уколико уговор о продаји топлотне енергије
није склопљен у писменој форми, сматра се, да је
уговорни однос између енергетског субјекта и купца
настао са даном почетка испоруке топлотне енергије.
У овом случају су енергетски субјект и стварни
корисник топлотне енергије недвосмислено одговорни
за настале обавезе снадбевања топлотном енергијом
у складу са одредбама ове одлуке.
Енергетски субјект није дужан испоручивати
топлотну енергију новом купцу уколико такав купац
одбије склапање писаног уговора о продаји топлотне
енергије.

Купци са заједничким предајним местом
морају енергетском субјекту пре склапања уговора о
продаји топлотне енергије приложити споразумно
сачињен деловник трошкова, који је саставни део
уговора о снабдевању топлотном енергијом.
У деловнику трошкова се одређује удео
трошкова снабдевања топлотном енергијом сваког
појединачног купца, збир свих делова мора бити 100
процената. Топлотна енергија утрошена за загревање
заједничких просторија се обрачунава свим купцима у
складу са деловником трошкова.
Деловник трошкова се може прихватити само
уз писмену сагласност свих купаца и примењује се са
првим следећим обрачунским периодом.
Деловник трошкова мора бити израђен и
достављен у складу са упутством енергетског субјекта.
Ако купци енергетском субјекту не приложе
деловник трошкова из претходног става, енергетски
субјект обрачунава појединачне купчеве трошкове
снабдевања топлотном енергијом по подацима
деловника, који му стоје на располагању, а ако тих
података нема, онда на једнаке делове.

Члан 35.

Члан 38.

Уговор о продаји топлотне енергије садржи:
- податке о енергетском субјекту,
- податке о купцу,
- адресу предајног места,
- прикључну снагу,
- увршћеност у тарифни систем за
преузимање топлотне енергије,
- деловник трошкова испоручене топлотне
енергије, ако је заједничко предајно место,
- друге специфичности уговорних односа, које
нису дефинисане одредбама ове Одлуке или
Тарифног система, у складу са Законом.

Купац мора енергетски субјект у року од 15
дана писмено обавестити о свим
променама, које утичу на односе између
енергетског субјекта и купца.
Обавештење важи од првог следећег
обрачунског периода.
Обавештење садржи:
- име, презиме, ЈМБ и адресу дотадашњег
купца,
- име, презиме и адреса новог купца,
- приложен доказ о преносу власничког права,
- број и адресу обрачунског места,
- потписану изјаву новог купца на обрасцу
енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене
уговорне односе о продаји топлотне енергије.
До пријема обавештења, за све обавезе из
уговора о продаји топлотне енергије, одговоран је
дотадашњи купац, тј. дотадашњи купац топлотне
енергије је дужан да измири све обавезе како би нови
купац био уведен у евиденцију енергетског субјекта.

X СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 34.

Члан 36.
Између енергетског субјекта и купца се
закључује уговор.
Купац који има посебно мерно место може
писмено отказати уговор о продаји топлотне енергије
са отказним роком до 90 дана, али не у току грејне
сезоне. Енергетски субјект уважава раскид са првим
следећим обрачунским периодом.

XI ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА
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Члан 39.

Енергетски субјект је дужан да у својим
пословним књигама води евиденцију купаца топлотне
енергије.
Енергетски субјект је дужан да, у циљу
закључења или испуњења уговора са купцем топлотне
енергије, као и за обавезе утврђене чланом 38. ове
Одлуке, изврши обраду потребних података купца уз
пристанак купца. Притом, енергетски субјект је дужан
да у свему поступи у складу са Законом о заштити
података о личности РС, односно дужан је да
спроведе
одговарајуће мере заштите добијених
података од купца топлотне енергије.
XII СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 40.
Енергетски субјект испоручује купцу топлотну
енергију и обезбеђује му на предајном месту (на
мерном уређају у топлотној подстаници) потребну
количину топлоте за рад топлотних уређаја са
инсталисаном снагом, која је одређена пројектом,
односно договорена уговором о продаји топлотне
енергије.
Члан 41.
Енергетски субјект је дужан да тарифном
купцу испоручује топлотну енергију за грејање
простора у току грејне сезоне ако међусобним
уговором није другачије одређено.
Члан 42.
Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава
се 15. априла.
Изузетно у периоду од 01. до 14. октобра и од
16. априла до 03. маја објекти ће се грејати у дане
када
Републички
хидрометеоролошки
завод
0
прогнозира средњу дневну температуру нижуод 12 C
узастопно 3 дана.
Члан 43.
У току грејне сезоне грејни дан траје од 06:00
до 21:00 час, а суботом, недељом и празником од
07:00 до 21:00 час и у том периоду одржавају се
прописане температуре грејаног простора.
Прописана температура у грејаном простору
корисника је одређена пројектом и при спољној
0
0
0
температури од -15 C до + 12 C по правилу је 20 C
0
са дозвољеним одступањем од + - 2 C, уколико
законом или међусобним уговором није другачије
одређено.
При ниским спољним температурама, као и у
случајевима посебних техничких решења, у циљу
техничке
заштите
система
и
обезбеђивања
прописаних температура, енергетски субјект може
продужити грејни дан или вршити непрекидну испоруку
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топлотне енергије, и да при томе рационално газдује
енергијом.
У времену између 31. децембра и 01. јануара,
између 06. и 07. јануара и између 13. и 14. јануара
испорука топлотне енергије се не прекида, сем у
случају изузетно повољне спољне температуре.
Члан 44.
У случају поремећаја или прекида у
снабдевању топлотном енергијом услед више силе,
хаварије, прекида у испоруци енергената, електричне
енергије и других разлога који се нису могли
предвидети, односно спречити енергетски субјект је
дужан предузети мере на отклањању поремећаја
односно прекида услуге грејања.
Мере које ће енергетски субјект у случају из
става 1. овог члана предузети су:
1. Приликом прекида или редукованог
снабдевања одређеног енергента енергетски субјект
ће у најкраћем могућем року систем пребацити на
алтернативно гориво, до количина које неће угрозити
техничку
заштиту
постројења
услед
ниских
температура.
2. Енергетски субјект може као могућност
предвидети редукован режим рада (са смањеном
температуром грејања у свим објектима) у зависности
од нивоа поремећаја или вршити искључење
потрошача од мањег значаја (пословни простор).
3. За случај хаварије на систему или
електричним инсталацијама, енергетски субјект ће
максималним ангажовањем свих запослених или
ангажовањем трећих лица приступити отклањању
узрока поремећаја односно разлога због којих је дошло
до прекида у снабдевању топлотном енергијом.
4. У случају штрајка
запослених код
енергетског субјекта мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса. Минимум процеса рада посебном одлуком
утврђује Скупштина општине у складу са законом.
Члан 45.
У периоду од 01. до 10. октобра енергетски
субјект је дужан да изврши пробу функционисања
свих топлотних извора и нових и ремонтованих
постројења дистрибуривног система.
О распореду вршења проба благовремено ће
обавестити кориснике, извођаче радова и друга
заинтересована лица преко средстава јавног
информисања.
Члан 46.
Уколико се у складу са дугорочним развојем
снабдевања места са топлотном
енергијом услови снабдевања толико промене,
да су потребне измене, преправке или замене на
топлотној опреми енергетског субјекта и купца, све
трошкове који настану у овом случају сносе енергетски
субјект и купац сваки за своју топлотну опрему.
Ако купац не преузме трошкове преправке
своје топлотне опреме или ако преправка није
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извршена правовремено и није временски усклађена
са радовима на топлотној опреми енергетског субјекта,
енергетски субјект му није дужан испоручивати
топлотну енергију, све док се не испуне сви услови за
поуздан и правилан рад његове опреме у новим
условима.
XIII МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И
УТВРЂИВАЊЕ
ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 47.
Прво постављање мерног уређаја на мерно
место у прикључној подстаници врши енергетски
субјект о трошку инвеститора. Тип, величина и начин
постављања мерног уређаја одређује енергетски
субјект у складу са техничким условима мреже.
Мерни уређај мора имати одобрење типа и
сертификат у складу са прописима.
Члан 48.
Све радове у вези са поправком и заменом
неисправних мерних уређаја обавља енергетски
субјект или од њега овлашћено лице, а о трошку
енергетског субјекта .
Члан 49.
Уколико је код купца, због промене прикључне
снаге, потребно заменити мерни уређај, трошкове
набавке и замене мерног уређаја сноси купац.
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Где су:
Q ------ испоручена количина топлотне енергије (МWх,
ГЈ)
Qх ----прикључна снага топлотних уређаја за
загревање и климатизацију
простора (W, МW)
К ----- број радних сати купчевих топлотних уређаја с
прикључном снагом у
обрачунском периоду
Y ---- фактор преузимања топлоте за упоредни
обрачунски период
ту – тс ср
К = 24 x З x --------------туп –тс мин
са значењем:
З ----------- број грејних дана
ту ----------- средња пројектована или прописана
температура простора
туп --------- пројектована унутрашња температура
тс ср -------- средња спољна температура у
обрачунском периоду
тс мин ------ -18 С, пројектована минимална спољна
температура.
Члан 53.
Податке са мерних уређаја очитава енергетски
субјект, осим ако се уговором не регулише другачије.
Члан 54.

Испоручена количина топлотне енергије се
мери непосредно, посредно или одређује, ако је мерни
уређај покварен, са обрачуном за упоредни
обрачунски период.
Под упоредним обрачунским периодом се
подразумева количина испоручене топлотне енергије
измерена на мерном уређају у време кад је био
исправан при истој спољној температури.

Купац мора енергетском субјекту омогућити
приступ до мерних уређаја ради очитавања и надзора
уређаја, прописаних законом и подзаконским актима
као и овом одлуком.
Ако енергетски субјект због купчевих разлога,
није могао очитати мерне уређаје, купац мора на
основу обавештења енергетског субјекта доставити
правилно очитано стање мерних уређаја у
договореном року и тако, како то енергетски субјект
одреди. Ако купац не достави стање мерних уређаја,
енергетски субјект ће му обрачунати испоруку
количине топлоте у складу са чл. 50 ове одлуке.

Члан 51.

Члан 55.

Количина топлотне енергије, мерена мерним
уређајем, утврђује се непосредно на основу
очитавања мерног уређаја постављеног на мерном
месту у топлотној подстаници, без обзира на то да ли
су постављени уређаји који се користе за интерну
расподелу трошкова потрошене топлотне енергије.

Редовне прегледе, овере и замене мерних
уређаја (топлотно бројило на мерном месту у
прикључној подстаници) у складу са прописима и без
посебне месечне надокнаде за одржавање мерних
уређаја врши енергетски субјект.
Енергетски субјект и купац имају и поред
редовних прегледа из става 1. овог
члана право провере тачности мерних уређаја.
Ако се при контролном прегледу установи веће
одступање мерних уређаја, од допуштеног, трошкове
провере сноси енергетски субјект, у супротном , онај ко
је преглед захтевао.
Ако провера мерних уређаја покаже њихово
веће одступање, од оног које дозвољавају важећи
прописи, рачуна се да је мерни уређај покварен, па се

Члан 50.

Члан 52.
Испоручена количина топлотне енергије, која је
зависна од спољне температуре, за обрачунски
период када је топлотно бројило било покварено, се
одређује следећом формулом:
Q = Qх x К x Y
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за тај временски период обрачунава количина
испоручене топлоте по 50. члану ове Одлуке.
XIV ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНА ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА
Члан 56.
Тарифним системом уређују се елементи за
обрачун и начин обрачуна топлотне енергије
тарифним купцима, као и елементи за обрачун и начин
обрачуна извршених услуга за потребе корисника.
Тарифни елементи за обрачун топлотне
енергија и услуга садрже трошкове пословања који
чине трошкови рада, амортизације, одржавања,
изградње, реконструкције и модернизације објеката,
осигурања, горива, заштите животне средине и друге
трошкове
пословања
којима
се
обезбеђује
одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од
инвестиција.
Елементи тарифног система исказују се у
тарифним ставовима на основу којих се врши обрачун
преузете енергије, односно извршених услуга у
обављању
енергетских делатности за обрачунски период.
Тарифним системом се могу одредити
различити тарифни ставови, зависно од количине и
врсте
преузете
енергије,
снаге
и
других
карактеристика преузете енергије, сезонске и дневне
динамике потрошње, места преузимања и начина
мерења.

СТРАНА 14

Цене по којима се топлотна енергија
испоручује тарифним купцима и цене услуга које се
врше за кориснике утврђује енергетски субјект, а уз
примену Тарифног система.
XV РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 61.
Купац може рекламирати:
- квалитет испоручене топлотне енергије на
месту преузимања (топлотна подстаница),
- обрачун топлотне енергије и
- друге услуге до прикључног блок вентила
излазних
купчевих
инсталација
из
топлотне
подстанице.
Члан 62.
Рекламације на испостављени рачун или
обрачун за испоручену топлотну енергију односно
услуге, које је обављао енергетски субјект на основу
ове Одлуке, односно по уговору са купцем, прихвата
енергетски субјект само у писаној форми, у року од 8
дана од дана пријема рачуна или обрачуна.
Енергетски субјект дужан је у року од 30 дана
од дана пријема рекламације одговорити купцу.
Приговор на испостављени рачун или обрачун не
одлаже плаћање рачуна односно обрачуна за
неспорни део.

Члан 57.

Члан 63.

Тарифним системима одређују се тарифни
ставови за обрачун цена произведене топлотне
енергије за тарифне купце, дистрибутивних услуга и
трошкова уговарања, обрачуна и наплате испоручене
топлотне енергије.

Енергетски субјект је одговоран за квалитетно
снабдевање топлотном енегијом до мерног места, а у
складу са пројектованим капацитетом и спољном
температуром.
Члан 64.

Члан 58.
Тарифни ставови за испоручену топлотну
енергију за исту категорију тарифних купаца једнаки су
на целој територији општине Књажевац.
Члан 59.
Тарифне системе за обрачун испоручене
топлотне енергије, односно извршених услуга
обављања енергетских делатности, доноси Надзорни
одбор уз сагласност Скупштина општине Књажевац.
Члан 60.
Цене топлотне енергије су слободне или
регулисане.
Цене топлотне енергије за квалификоване
купце су слободне и утврђују се уговором који
закључују квалификовани купац и снадбевач.
Цене по којима се топлотна енергија
испоручује тарифним купцима и цене услуга
дистрибуције топлотне енергије су регулисане.

Купац има право да захтева у случају
техничких или других сметњи у испоруци топлотне
енергије, а за које је одговоран енергетски субјект, да
се сметње
отклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана
од дана пријема обавештења о сметњи.
Трошкове енергетског субјекта проистекле из
интервенције по рекламацијама (излазак на терен,
мерења, експертизе и сл.) сноси енергетски субјект у
случају
оправдане
рекламације
(недовољно
снадбевање, сметње на топлотној опреми енергетског
субјекта), односно купац у случају неоправдане
рекламације или немогућности преузимања потребне
количине топлотне енергије због квара, односно
сметњи на купчевој топлотној опреми.
Уз захтев за искључење купац доставља доказ
да је измирио све доспеле обавезе за испоручену
топлотну енергију у периоду до искључења.
Енергетски субјект ће искључење извршити у
року од 10 радних дана од тренутка подношења
писаног захтева.
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XVI ИСКЉУЧЕЊЕ И НАКНАДНО ПРИКЉУЧЕЊЕ
ГРЕЈНОГ ПРОСТОРА

члану 50. ове одлуке и са урачунавањем највишег
фактора преузимања топлоте.

Члан 65.

Члан 70.

Комплетан објекат може се искључити (
укључити) са система даљинског грејања на основу
писменог захтева за искључење. Захтев се предаје
енергетском субјекту у периоду од 05.05. до 15.09.
текуће године и односиће се на целу наредну грејну
сезону.
У периоду од 01.10. текуће године до 03.05.
наредне године искључење није дозвољено.
Уз захтев за искључење купац доставља доказ
да је измирио све доспеле обавезе за испоручену
топлотну енергију у периоду до искључења.
Енергетски субјект ће искључење извршити у
року од 10 радних дана од тренутка подношења
писаног захтева.

Ако трајање неовлашћеног преузимања
топлотне енергије није могуће тачно
одредити, неоправдано преузимање топлотне енергије
се зарачунава за 12 последњих месеци.

Члан 66.

Енергетски субјект ће обуставити испоруку
топлотне енергије купцу уколико купац својом опремом
уноси сметње у испоруци енергије или се не
придржава одредби уговора о продаји топлотне
енергије, а у складу са одредбама ове Одлуке.
Пре обуставе испоруке топлотне енергије
купцу мора бити достављена писмена опомена у којој
је одређен рок за отклањање уочених неправилности и
недостатака.
Рок из претходног става овог члана не може
бити краћи од 8 дана од дана достављања опомене.

Уколико се купац чија је стамбена или
пословна јединица која је искључена са система
даљинског грејања поново одлучи за снабдевање
топлотном енергијом, за ново прикључење плаћа све
трошкове прикључења као и нови купац .
Члан 67.
Комплетни објекти се искључују тако што се
затворе главни улазни топловодни вентили у топлотној
подстаници или у шахту испред објекта.
После искључења престаје свака одговорност
енергетског субјекта за опрему у топлотној
подстаници.
Члан 68.
Цене неенергетских услуга (искључење,
накнадно прикључење и сл.) утврђује Надзорни одбор
енергетског субјекта уз сагласност општинског већа
општине Књажевац.
XVII НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 69.
Забрањено је самовласно прикључивање
објеката, уређаја или инсталација на транспортни или
дистрибутивни систем топлотне енергије.
Забрањено је коришћење топлотне енергије
мимо мерних уређаја (где је успостављен систем
мерења потрошње топлотне енергије), или мимо
услова утврђених уговором о продаји топлотне
енергије.
Ако купац преузима топлотну енергију без
сагласности енергетског субјекта
или ако утиче на мерне уређаје на штету
енергетског субјекта, енергетски субјект је овлашћен
да потрошену топлотну енергију обрачуна складно

Члан 71.
Купац мора енергетском субјекту платити
такође све трошкове и штету, коју је произвео са
неовлашћеним преузимањем топлотне енергије.
XVIII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 72.

Члан 73.
Енергетски субјект обуставља испоруку
топлотне енергије по претходној
опомени:
- због одржавања односно отклањања сметњи у
раду на сопственој топлотној опреми,
- због проширења мреже,
- ако купац оштети своју или опрему енергетског
субјекта тако, да је угрожен рад система даљинског
грејања и ако омета снабдевање топлотном енергијом
друге купце,
- ако купац одузима топлотну енергију без
сагласности енергетског субјекта,
- ако купац не одржава своју топлотну опрему тако,
да обезбеђује неометан рад односно снабдевање
топлотном енергијом,
- ако купац не омогући енергетском субјекту сигуран
приступ и рад у простор у коме је купчева топлотна
опрема,
- ако купац писмено не обавести енергетски субјект о
власничким, статусним и другим променама, које утичу
на односе између купца и енергетског субјекта,
- ако купац препродаје топлоту без сагласности
енергетског субјекта,
- ако купац у року, којег постави енергетски субјект,
не склопи писмени уговор о снабдевању топлотном
енергијом,
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- ако истекне рок за пробни рад купчеве топлотне
опреме, а купац до истека рока не добије употребну
дозволу.

енергије као и Техничким условима за прикључење на
топловодну мрежу без обзира на промену квалитета
грејања код купаца.

Члан 74.

XX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА

Енергетски субјект такође обуставља испоруку
топлотне енергије и без претходног обавештавања:
- ако купац одстрани жиг са мерних или
регулационих уређаја у прикључној подстаници,
- ако купац мења хемијске или физичке
карактеристике загревне воде,
- ако купац узима загревну воду из топловодне
мреже даљинског система грејања,
- ако топлотна опрема енергетског субјекта угрожава
околину,
- ако због помањкања топлотне енергије ради квара
извора или транспортне опреме, не уважава упутство
о ограничењу преузимања топлоте.

Члан 78.

Члан 75.
Поновна испорука топлотне енергије по
обустави почеће кад се отклоне разлози за обуставу и
кад се енергетском субјекту измире сви настали
трошкови.
XIX ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА
Члан 76.
Енергетски субјект:
- снабдева купца топлотном енергијом за рад
купчеве топлотне опреме са прикључном снагом,
договореном у уговору о продаји топлотне енергије,
- обавештава купца о планираним обуставама
испоруке топлотне енергије преко јавних гласила или
на други погодан начин,
- по изливу загревне воде у купчевој прикључној
подстаници, искључи прикључну подстаницу са
топловодне мреже,
- прима и евидентира рекламације купаца,
- благовремено интервенише у случају кварова
на својој опреми,
- обавештава купце о стању система даљинског
грејања и плановима његовог развоја, укупној
потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије,
ценама и променама цене топлотне енергије и услуга
и другим елементима од интереса за купце,
- осавремењава системе мерења и пропагира и
стимулише системе мерења који ће омогућавати да
сваки купац плаћа само оно што је и потрошио, а у
циљу што рационалније потрошње топлотне енергије.
Члан 77.
Енергетски субјект има право проверавања и
постављања регулационе опреме у прикључној
подстаници, да би се испунили радни услови, који
произилазе из пројектне документације купчеве
топлотне опреме и уговора о продаји топлотне

Купац одговара за:
- правилно руковање (рад) и одржавање своје
топлотне опреме (кућне инсталације),
- измену постављених протока и температуре на
опреми у топлотној подстаници а да се претходно није
тражила сагласност енергетског субјекта,
- измену своје топлотне опреме без писмене
сагласности енергетског субјекта, која би могла
проузроковати промене рада његове топлотне опреме,
- да је топлотна подстаница у затвореном простору у
сваком тренутку доступна енергетском субјекту,
- држи у просторији прикључне подстанице радну
документацију са шемама опреме и налепљеним
упутством,
- одржава простор и помоћну опрему те приступ до
просторија, где је његова топлотна опрема тако да
енергетском субјекту буду обезбеђени радни услови,
који важе за радне просторе,
- прати обавештења енергетског субјекта о
сметњама при снадбевању топлотом, установљеним
на предајном месту,
- штету и последице, које су настале због радне
онеспособљености његове топлотне опреме,
- са руковањем купчеве топлотне опреме се не баве
други купци или снабдевачи,
- не препродаје испоручену топлотну енергију без
сагласности енергетског субјекта,
- омогући прикључење топлотне опреме трећег лица
на прикључни цевовод, ако исти подноси додатно
оптерећење; то одређује енергетски субјект који издаје
одговарајуће одобрење за прикључење,
- у топлотној подстаници омогући енергетском
субјекту прикључивање уређаја за даљински пренос
података о радном стању,
- обавести енергетски субјект о квару мерних
уређаја,
- штету која је настала због купчевих
интервенција на топлотној опреми, без сагласности
енергетског субјекта,
- измирује плаћање својих обавеза у складу са овом
Одлуком и уговором о продаји топлотне енергије.
XXI ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 79.
Енергетски субјект је дужан да организује
информациони сервис за директну телефонску
комуникацију са купцима топлотне енергије и
корисницима енергетских услуга, а у циљу уредног
пријема и евидентирања рекламација, као и ради
благовременог и истинитог информисања корисника о
догађајима у систему.
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Инфомациони сервис ради 24 сата дневно, а
расположиви бројеви телефона се објављују у
(локалној) дневној штампи.
Члан 80.
Енергетски субјект и купци су дужни да се
узајамно информишу о неисправностима које примете
на својој опреми, а које би могле утицати на нормалан
рад опреме енергетског субјекта и купца.
Члан 81.
О свим планираним прекидима испоруке,
енергетски субјект је дужан да обавести купце преко
средстава информисања, најмање 24 сата пре
прекида испоруке.
О принудним прекидима испоруке енергетски
субјект је дужан давати информације о узроцима
прекида испоруке и предвиђеном трајању отклањања
поремећаја у снабдевању.
XXII НАДЗОР
Члан 82.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке и
над законитошћу рада енергетског субјекта врши
Општинска управа.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке и аката донетих на основу те Одлуке врши
орган управе надлежан за послове комуналне
инспекције, ако поједини послови тога надзора нису
законом и другим прописима стављени у надлежност
других органа.
XXIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
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10. Не врши редовне прегледе, овере и замене
мерних уређаја, сходно члану 55. став 1. и 2.
ове Одлуке,
11. Не отклони сметње у снабдевању купца
енергијом у року утврђеном у члану 64. став 1.
ове Одлуке,
12. Не опомене купца писменим путем и не
одреди му рок за отклањање неправилности
сходно члану 72. став 1. oве Одлуке,
13. Поступа супротно члану 76. ове Одлуке,
За прекршај из става 1. Овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
2.500,00 динара до 10.000,00 динара.
Члан 84.
Новчаном казном од 2.500,00 динара до 10.000,00
динара казниће се купац за прекршаје ако:
1. Не омогући приступ енергетским објектима
сходно члану 14. став 3. ове Одлуке,
2. Не омогући прикључење сходно члану 25. ове
Одлуке,
3. Не дозволи радње из члана 26. ове Одлуке,
4. Не обавести енергетски субјект о променама
сходно члану 38. ове Одлуке,
5. Не омогући овлашћеним лицима приступ
мерним уређајима сходно члану 54. ове
Одлуке,
6. Се самовољно прикључи на дистрибутивни
систем сходно члану 69.став 1. ове Одлуке,
7. Користи топлотну енергију мимо мерних
уређаја или уговора сходно члану 69. став 2.
ове Одлуке,
8. Не дозволи искључење топлотне опреме
сходно члану 72. ове Одлуке,
9. Не поступа у складу са чланом 73. ове Одлуке,
10. Не поступа у складу са чланом 78. ове Одлуке,

Члан 83.
XXIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Новчаном казном
од 10.000,00 динара до
50.000,00 динара казниће се за прекршај енергетски
субјект, односно друго правно лице ако:
1. Не достави потребне податке и документацију,
сходно члану 4. став 2. ове Одлуке,
2. Не закључи уговор, сходно члану 8. став 3. и
члану 34. став 1. ове Одлуке,
3. Не изда услове за прикључење из члана 20.
став 1. и 2. и члана 21. став 1. ове Одлуке,
4. Не одлучи по захтеву инвеститора у року из
члана 28. став 1. ове Одлуке,
5. Не отпочне са редовним испорукама топлотне
енергије сходно члану 31. ове Одлуке,
6. Не испоручује топлотну енергију купцу сходно
члану 41. ове Одлуке,
7. Се не придржава дужине грејне сезоне сходно
члану 42. став 1. и 2. ове Одлуке,
8. Се не придржава времена грејања и
температуре грејног простора сходно члану
43. став 1., 2. и 4. ове Одлуке,
9. Не изврши пробу функционисања система
сходно члану 45. ове Одлуке,

Члан 85.
Ова Одлука се примењује за све већ склопљене
и нове односе у вези са снадбевањем топлотном
енергијом.
Поступци за прикључење на топловодну
мрежу или измене већ прикључених купчевих
топлотних уређаја, који су покренути пре усвајања ове
Одлуке, завршиће се по одредбама до тада важеће
Одлуке о снадбевању града топлотном енергијом.
Члан 86.
Купци, који са енергетским субјектом до ступања
на снагу ове Одлуке, немају склопљен уговор о
продаји топлотне енергије, морају га склопити у року
од
највише 2 године од ступања на снагу ове
Одлуке.
Купци, који су етажни власници или корисници
станова, морају у року из става 1. овог члана са
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енергетским субјектом склопити уговор о продаји
топлотне енергије, без обзира на то да ли се
уговарање врши са појединачним власницима односно
корисницима станова или скупштином станара.
Члан 87.
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ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.

Уговори
о
продаји
топлотне
енергије
склопљени са физичким и правним лицима пре
ступања на снагу ове Одлуке, важе до склапања
писменог уговора са купцима по овој Одлуци, а
најкасније до рока из члана 86. ове Одлуке.

Овом Одлуком започиње спровођење јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Топлана“ Књажевац.

Члан 88.

Члан 2.

Ако до доношења ове Одлуке купци, који
преузимају топлотну енергију по заједничком месту
преузимања, нису доставили деловник трошкова из
члана 37. ове Одлуке, морају га доставити најкасније у
року од три месеца од ступања на снагу ове Одлуке.

Расписује се Јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Топлана“
Књажевац.

Члан 89.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац. Спроводи
Комисија за именовања директора јавних и јавних
комуналних Предузећа чији је оснивач општина
Књажевац.

Енергетски субјект је дужан уградити
одговарајуће мераче за мерење испоручене топлотне
енергије (на прагу топлане) у дистрибутивну мрежу
најкасније у року од две године од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Енергетски субјект је дужан уградити
одговарајуће мерне уређаје за мерење испоручене
топлотне енергије купцима у топлотним подстаницама
најкасније у року од две године од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 90.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о комуналним делатностима део IV «
Производња и снабдевање паром и топлом водом »
(„Сл. лист општина ” број 14/98, 3/99, 9/2001, 18/2001 и
5/2002 ), осим одредби којима се регулише накнада
за
испоручену
топлотну енергију
које ће се
примењивати у прелазном периоду од доношења ове
Одлуке до спровођења Тарифног система.
Члан 91.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац”.
Број: 352 - 63/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац

Члан 3.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Служеном листу општине
Књажевац“.
Број: 023-51/2013-01
01.07.2013 године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
13
На основу члана 28. ст. 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр 119/2012) и члана
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр. 4/2009) Скупштина општине Књажевац
на седници одржаној 01.07.2013 године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
12
На основу члана 28. ст. 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр 119/2012) и члана
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр. 4/2009) Скупштина општине Књажевац
на седници одржаној 01.07.2013. године, донела је

Овом Одлуком започиње спровођење јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Књажевац.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“
Књажевац.
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Број: 023-53/2013-01
01.07.2013 године
Књажевац

Члан 3.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног
предузећа
„Стандард“
Књажевац.
Спроводи Комисија за именовања директора јавних и
јавних комуналних
Предузећа чији је оснивач
општина Књажевац.
15
Члан 4.
Одлуку објавити у „Служеном листу општине
Књажевац“.

Број: 023-52/2013-01
01.07.2013 године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

На основу члана 28. ст. 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр 119/2012) и члана
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр. 4/2009) Скупштина општине Књажевац
на седници одржаној 01.07.2013 године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ КЊАЖЕВАЦ“
КЊАЖЕВАЦ

14
На основу члана 28. ст. 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр 119/2012) и члана
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр. 4/2009) Скупштина општине Књажевац
на седници одржаној 01.07.2013 године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ “ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење јавног
конкурса за именовање директора Јавног предузећа
„Спортско туристички ресурси Књажевац “ Књажевац.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа „Спортско туристички
ресурси Књажевац “ Књажевац.
Члан 3.

Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење јавног
конкурса за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац “ Књажевац.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац “
Књажевац
спроводи Комисија за именовања
директора јавних и јавних комуналних Предузећа чији
је оснивач општина Књажевац.

Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац “ Књажевац.
Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац “ Књажевац спроводи Комисија за
именовања директора јавних и јавних комуналних
Предузећа чији је оснивач општина Књажевац.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Служеном листу општине
Књажевац“.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Служеном листу општине
Књажевац“.
Број: 023-54/2013-01
01.07.2013 године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
16
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07),
члана 68. Статута општине Књажевац («Службени
лист општине Књажевац», број 4/09), Скупштина
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општине Књажевац, на седници одржаној 01.07.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
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установа и других организација у управним
стварима из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;

I- ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
5. извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено Општини;

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се надлежност,
унутрашња организација, начин руковођења, односи
са другим органима, средства за рад и друга питања
од значаја за рад и организацију Општинске управе
општине Књажевац (у даљем тексту: Општинска
управа) .

7. обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће;

Члан 2.
Општинска управа јe орган Општине.
Општинска
управа
образује
се
јединствени орган.

6. доставља извештај о свом раду на извршењу
послова из надлежности Општине и поверених
послова, Општинском већу и Скупштини општине
по потреби, а најмање једном годишње и то до
краја јануара текуће године за претходну годину.

Члан 8.

као

Члан 3.

Општинска управа у обављању управног надзора
може:

Општинска управа обавља послове на основу
и у оквиру Устава, Закона, Статута општине и других
аката Општине.

1.

наложити решењем извршење мера и радњи у
одређеном року,

2.

изрећи мандатну казну,

Члан 4.

3.

Рад Општинске управе је доступан јавности, и
подложан критици и јавној контроли грађана на начин
утврђен Законом , Статутом општине и овом одлуком.

поднети пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка,

4.

издати привремено наређење, односно забрану,

5.

обавестити други орган, ако постоје разлози, за
предузимање мера за које је тај орган надлежан,

6.

предузети и друге мере за које је овлашћена
законом, прописом или општим актом.

Члан 5.
Запослени у Општинској управи дужни су да
своје послове обављају стручно, не руководећи се при
том својим политичким убеђењима, нити их у
обављању послова могу изражавати и заступати.
Члан 6.
Средства
за
финансирање
послова
Општинске управе обезбеђују се у буџету општине
Књажевац.
I I - П О СЛ О В И О П Ш ТИ Н С К Е У П РА В Е
Члан 7.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописе и других акате које доноси
Скупштина општине, председник Општине и
Општинско већe ;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине,
председника Општине и Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о
правима и дужностима грађана, предузећа,

7.
Члан 9.
У Општинској управи могу се поставити три
помоћника председника Општине за поједине области
(мађународни
односи,
урбанизам,
примарна
здравсвтена заштита, заштита животне средине,
пољопривреде,рурални развој, економски развој,
привреда, месне заједнице и други облици месне
самоуправе, образовање, спорт и омладина и друго).
Помоћници председника Општине покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за
развој у области за које су постављени и врше друге
послове утврђене актом о организацији Општинске
управе.
Помоћнике председника Општине поставља и
разрешава председник Општине.
Члан 10.
У Општинској управи може се успоставити
интерна ревизија.
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Интерна ревизија је организационо независна
од делатности коју ревидира, није део ниједног
пословног процеса, односно организационог дела
организације, а у свом раду је непосредно одговорна
руководиоцу корисника јавних средстава.
III- ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Члан 11.
У Општинској управи образују
унутрашње организационе јединице.

се

основне

и

Члан 12.
Основне организационе јединице су Кабинет и
одељења .
Одељења се образују према врсти, међусобној
повезаности и обиму послова чијим се вршењем
обезбеђује законит, ефикасан и усклађен рад у
области за коју се образују.
Уместо основних организационих јединица,
изузетно могу постојати самостални извршиоци (када
се послови због своје природе не могу сврстати ни у
једну јединицу), и такви извршиоци су непосредно
подређени Председнику Општине.
Члан 13.
Унутрашње
организационе
јединице
Општинске управе су одсеци и групе.
Унутрашње организационе јединице образују се
према врсти послова који захтевају непосредну и
организациону повезаност.
Уместо унутрашње организационе јединице,
могу по изузетку постојати самостални извршиоци (
када се послови због своје природе не могу сврстати
ни у једну јединицу), а такви извршиоци су непосредно
подређени руководиоцу основне организцаионе
јединице у оквиру које постоје.
Члан 14.
У Општинској управи образује се Кабинет и
Одељења и то:
1. Кабинет председника општине
2. Одељење за општу управу и заједничке послове
3. Одељење за стручне и нормативно-правне
послове општинских органа
4. Одељење за буџет, финансије и утврђивање и
наплату локалних јавних прихода
5. Одељење за привреду и друштвене делатности;
6. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове
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7. Одељење за инспекцијске послове
Члан 15.
Кабинет председника општине
Кабинет председника
Општине обавља
стручне, саветодавне, оперативне, организационе и
административно техничке послове за потребе,
односно остваривање надлежности и овлашћења
председника и заменика председника Општине, који
се односе на непосредно извршавање и старање о
извршавању политике извршне власти
Општине,
односно представљање Општине у односима према
правним и физичким лицима у земљи и иностранству.
Покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава
мишљења у вези са питањима која су од значаја за
Општину. Врши припрему (сазивање и одржавање) за
радне (колегијуме) и друге састанке председника и
заменика председника Општине, припрема програм
рада председника и заменика председника Општине;
прати активности на реализацији утврђених обавеза;
евидентира и прати извршавања донетих аката;
координира активности на остваривању јавности рада,
односно
послове
комуникације
са
јавношћу
председника и заменика председника Општине, као и
послове на остваривању јавности рада Скупштине и
Општинске управе о ставовима и мишљењима која се
износе у јавности поводом донетих општинских
прописа и других општих аката; врши пријем странака
који се непосредно обраћају председнику и заменику
председника Општине; врши протоколарне послове
поводом пријема домаћих и страних представника
градова, општина, културних, спортских и других
представника, поводом додељивања јавних признања
и друге протоколарне послове које одреди председник
и заменик председника Општине; врши интерно
информисање председника и заменика председника;
врши организацију конференција за штампу за
потребе председника и заменика председника
Општине; врши распоређивање аката и предмета који
се односе на председника и заменика председника
Општине и сређује документацију везану за њихове
активности; врши поједине послове у вези са
уређивањем
званичне
интернет
презентације
општине (www.knjazevac.rs) и друге организационе и
административно техничке послове.
Врши и друге послове по налогу Председника
и заменика председника Општине.
У Кабинету председника Општине могу се
поставити три помоћника председника Општине за
поједине области (међународни односи, урбанизам,
примарна здравстена заштита, заштита животне
средине, пољопривреде, рурални развој, економски
развој, привреда, месне заједнице и други облици
месне самоуправе, образовање, спорт и омладина и
друго).
Помоћници председника општине покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за
развој у области за које су постављени и врше друге
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послове утврђене актом о организацији Општинске
управе.
Помоћнике председника Општине поставља и
разрешава председник Општине.
Врши и друге послове у складу са Законом,
Статутом општине и општим актима.
Члан 16.
Одељење за општу управу и заједничке послове
Одељење за општу управу и заједничке
послове обавља управне и стручне послове у
непосредном спровођењу закона и других прописа чије
је непосредно спровођење поверено Општини у
области личних стања, држављанства, матичних
књига, личног имена, брака (породичних односа),
бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и
преписа;праћење
изворних
послова
локалне
самоуправе и стања остваривања права и обавезе
грађана и правних лица пред Општинском управом
(ажурност решавања у управним стварима); врши
послове који се односе на унапређење организације
рада и модернизацију Општинске управе, припрему
програма и утврђивања развоја методолошких
решења од интереса за Општинску управу; врши
послове на издавању радних књижица и вођење
регистра о радним књижицама; врши пријем захтева
за потребе АПР-а; врши послове из области
формирања збирки података и у вези са збирком
података , води евиденцију о истом и стара се о
примени и спровођењу прописа заштите података о
личности; води евиденцију поклона функционера и
запослених; врши послове који се односе на
организацију и рад услужног информационог центра,
писарнице и архиве(давање информације грађанима и
обавештења странкама; пријем захтева, докумената и
сл.; примање прегледање, распоређивање поште од
достављача и достављачима; вођење евиденције о
управним и вануправним предметима;архивирање и
чување архивираних предмета и др.);
Врши послове на изради основа и програма
развоја
јединственог
информационог
система,
организацију и рад на увођењу, развоју и коришћењу
информатичке технологије за Општинску управу,
одржавање и коришћење заједничких и специфичних
база података и информација, послови везани за
оперативну експлоатацију рачунарске опреме, врши
послове информатике и аутоматске обраде података
као и одржавање информационог система и
модернизације и обавезној садржини интернет
презентације општине; врши послове објављивања
Службеног листа општине Књажевац.
Прати и стара се о примени и спровођењу
прописа о управи, општем управном поступку и
канцеларијском пословању; прати прописе,указује на
усклађеност односно неусклађеност аката и иницира
усаглашавање аката
из надлежности Општинске
управе; израђује општа и поајединачна акта из
надлежности Општинске управе; предлаже и припрема
нацрте општих аката које доноси начелник Општинске
управе; припрема и израђује општа и појединачна акта
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из свих других области које нису предвиђене
делокругом рада других Одељења.
Пружа правну помоћ грађанима давањем
усмених правних савета и састављањем свих врста
поднесака за покретање поступка и у току поступка (
предлоге за покретање поступка, све врсте тужби,
предлоге за извршење у извршном поступку,
састављање правних лекова у поступку пред судом и
другим органима, све исправе о закључењу
двостраних и једностраних правних послова, све врсте
изјава, пуномоћи и попуњавање свих врста образаца).
Врши послове из области заштите
животне средине и то: припремање програма
коришћења и заштите природних вредности, програма
заштите животне средине, акционих и санационих
планова, праћење и контрола стања животне средине,
предлагање мера и друге послове из ове области.
Врши
послове
из
области
одбране,
противпожарне заштите, осигурања и у вези са
осигурањем непокретности , имовине и лица;
Врши послове безбедности и здравља на раду.
Врши послове управљања кадровима људским ресурсима и то: планирање (доношење
плана попуне радних места за сваку годину), селекција
и пријем (на основу јасних и јавно објављених
критеријума), обука (почетна и у току трајања радног
односа на основу осмишљеног плана), вођење уредне
кадровске евиденције, радни односи (израда одлука о
унапређењима,
премештајима,
зарадама,
дисциплинским мерама, правима и обавезама из
радног односа изабраних и постављених лица и
запослених у Општинској управи) и врши друге
послове управљања кадровима-људским ресурсима.
Врши и послове који се односе на загревање
пословних (радних) просторија, одржавање и
руковање
средствима
опреме
и
средствима
везе,превоз моторним возилима у службене сврхе и
одржавање службених моторних возила, доставне
послове,дактилографске послове, пружање услуга
послужења ( топлих и хладних напитака) за потребе
органа Општине и запослене у Општинској управи,
послове економата, умножавање писаних материјала
и друге послове у складу са Законом;
Одељење може да Врши и послове који се
односе на физичко - техничко обезбеђивање објекта и
редовно одржавање хигијене (чишћење и спремање)
пословних (радних) просторија, у зависноти од
потребе процеса и организације рада.
Врши стручно административне послове за
потребе Месних заједница образованих на територији
општине Књажевац.
Врши општи надзор над радом Месних
канцеларија које су саставни део овог одељења.
За извршавање одређених послова из изворне
надлежности Општине, као и поверених послова
државне управе и стварање услова да се ти послови
обављају ефикасније и ближе месту становања и рада
грађана,односно за обављање одређених напред
наведених послова, образују се Месне канцеларије.
Месне канцеларије се образују за следећа
подручја:
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1. Месна канцеларија Кална са седиштем у
Кални - за насељена места Кална, Иново, Стајинац,
Габровница , Татрасница, Шести Габар, Јаловик
Извор, Вртовац, Балта Бериловац, Ћуштица, Јања,
Црни врх, Алдина река и Равно Бучје
2. Месна канцеларија Минићево са седиштем у
Минићеву - за насељена места Минићево, Витковац,
Петруша, Дреновац, Трновац, Кожељ, Радичевац,
Шарбановац, Јаковац, Јелашница, Ошљане, Ново
Корито, Дебелица и Мањинац
3. Месна кнацеларија Трговиште са седиштем у
Трговишту - за насељена места Трговиште, Видовац и
Штитарац
Месне канцеларије врше послове који се односе
на лична стања грађана, вођење матичних књига и
издавање извода и уверења и књига држављана за
насељена места која покрива месна канцеларија,
састављање смртовница, прикупљање и ажурирање
података за ажурирање бирачког списка, оверу
рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о
чињеницама када је то одређено законом, вршење
послова пријемне канцеларије за општинске органе
управе, вођење других евиденција када је то
предвиђено законом и другим прописима.
Месне канцеларије могу да врше и друге
послове које им из своје надлежности повери
Општинска управа.
У Месним канцеларијама се могу обављати
одређени послови за друге органе, организације и
установе на основу уговора који закључује начелник
Општинске управе односно лице које он овласти са
представницима органа, организација и установа за
које обављају послове.
Месне канцеларије врше одређене послове за
Месне заједнице у насељеним местима Општине, које
им повери Скупштина општине и Председник општине.
Учествује у изради нормативних аката из
наведених области Одељења и врши и друге стручне
послове за потребе Скупштине општине, Председника
општине и Општинског већа из напред наведених
области.
Врши и друге послове у складу са Законом,
Статутом општине и општим актима.
Члан 17.
Одељење за стручне и нормативно-правне
послове општинских органа
Одељење за стручне послове општинских
органа обавља правне и друге стручне,организационе
и административно-техничке
послове за потребе
Скупштине општине, одборничких група, одборника,
Председника општине, Општинског већа и свих
сталних и повремених радних тела.
Прати прописе за које је надлежна локална
самоуправа и иницира усаглашавање аката са
новонасталим променама.
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Врши израду нормативних и других аката које
доноси Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће.
Даје правна мишљења Скупштини општине,
Председнику Општине и Општинском већу
о
законитости правних и других општих аката које
доносе.
Врши стручне, организационе и техничкоадминистративне послове за Скупштину општине,
Председника општине и Општинско веће који се
односе на: припрему седница (правно-техничку обраду
материјала за седнице) и обраду аката и материјала
са седница; чување изворних аката и докумената о
раду Скупштине општине, Председника општине и
Општинског
већа;
прибављање
одговора
на
одборничка питања; вођење записника и евиденције о
одржаним седницама.
Врши административне и стручне послове који
се односе на представке и предлоге грађана, правних
лица и других субјеката упућене Председнику
општине, Скупштини општине и Општинском већу.
Врши стручне и административне послове у
вези захтева из области доступности информација од
јавног значаја
Врши послове припреме за објављивање
издања „Службени лист општине Књажевац“.
Врши и друге послове у складу са Законом,
Статутом општине и општим актима.
Члан 18.
Одељење за финансије, буџет и утврђивање и
наплату локалних јавних прихода
Одељење за финансије, буџет и утврђивање и
наплату локалних јавних прихода обавља послове из
области финансија и буџета и то: послове припреме
Одлуке о буџету Општине који обухватају издавање
упутства за припрему буџета; врши израду Предлога
фиинансијског плана директних корисника буџета и
учествује у изради Предлога финансијског плана
индиректних корисника буџета; утврђивање предлога
буџета и достављање Скупштини; утврђивање
предлога за привремено финансирање; утврђивање
предлога Одлуке о изменама и допунама буџета и
финансијских планова индиректних лорисника буџета.
Послове извршења буџета који обухватају наплату
примања
буџета;
додељивање
тромесечних
апропријација; плаћање из буџета; промене у
апропријацијама у току године; текуће буџетске
резерве;
сталне
буџетске
резерве;интерне
финансијске контроле.
Врши Послове консолидованог рачуна трезора
и то:
Финансијско
планирање
које
обухвата:
пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун
трезора локалне власти и захтеве за извршење
издатака и дефинисање тромесечних и месечних
квота преузетих обавеза и плаћања;
Управљање средствима на консолидованом рачуну
трезора локалне власти на који се уплаћују приходи и
са којег се врше плаћања из буџета, које обухвата:
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управљање ликвидношћу, управљање финансијским
средствима и управљање примањима од задуживања;
Буџетско рачуноводство и извештавање, које
обухвата: обраду плаћања и евидентирање прихода,
вођење пословних књига , финансијско извештавање и
припрему и израду свих извештаја и израду завршног
рачуна буџета локалне власти;
Врши
књиговодствено-рачуноводствене
послове за потребе трезора, буџета, Општинске
управе, јавних служби и месних заједница;
Врши послови из области благајне и
ликвидатуре.
Врши послове израде правних и других аката
везаних за јавне набавке, припрему плана набавке,
учествовање у изради конкурсне документације,
пружање стручне и административне помоћи Комисији
за јавне набавке код директних и индиректних
корисника буџета.
Врши утврђивање изворних прихода локалне
смоуправе, наплату и контролу локалних јавних
прихода и стара се о правима и обавезама пореских
обвезника а нарочито: води регистар обвезника
изворних прихода Општине и врши утврђивање
изворних прихода решењем за које није прописано да
их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.
Врши послове утврђивања и наплате
локалних јавних прихода и то: врши канцеларијску и
теренску контролу ради провере и утврђивања
законитости и правилности испуњавања пореске
обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних
прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних
прихода, води првостепени управни поступак против
управних аката донетих у пореском поступку, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске
прекршаје, примењује јединствени информациони
систем и води пореско књиговодство за локалне јавне
приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима
по основу локалних јавних прихода. Врши издавање
уверења, и потврда о чињеницама о којима води
службену евиденцију.
Учествује у изради нормативних аката из
наведених области Одељења и врши и друге стручне
послове за потребе Скупштине општине, Председника
општине и Општинског већа из напред наведених
области.
Врши и друге послове у складу са Законом,
Статутом општине и општим актима.
Члан 19.
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одељење
за
привреду
и
друштвене
делатности у оквиру законом утврђених надлежности
локалне самоуправе обавља послове из области
основног и средњег образовања, предшколског
образовања и васпитања, политике и потреба младих,
културе, физичке културе, спорта, дечје, социјалне и
инвалидско борачке заштите, примарне здравствене
заштите, заштите културних добара, повереништва
комесаријата за избеглице, потреба националних
мањина, привреде, пољопривреде, водопривреде,
робних резерви као и све друге послове у области
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привреде и друштевених делатности у складу са
законом.
У обављању послова из области привреде
посебно прати област приватног предузетништва,
саобраћаја (припреме и израде аката о обезбеђењу
посебних услова за бављење ауто-такси превоза,
режима и техничког регулисања саобраћаја, вођење
регистра линијског превоза и поверавања обављања
линијског превоза), туризма (разврставање објеката и
вођење регистра објеката за бављење туризмом,
услови издавања одобрења и вођење евиденције за
обављање угоститељске делатности у покретним
објектима и ван угоститељског објекта), јавна
предузећа (послови контроле цена услуга и исплате
зарада, праћење реализације програма пословања и
тромесечног извештавања надлежних министарства) и
енергетски заштићеног купца.
У
обављању
послова
из
области
пољпривреде посебно обавља послове који се односе
на доношење програма унапређивања и развоја
пољопривреде,
заштиту, коришћење и уређење
пољопривредног
земљишта,
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта, комасације, противградне
заштите;
Врши израду планских докумената заштите
од поплава, ерозије и елементарних непогода,
односно послове заштите од елементарних и других
већих непогода и заштите од пожара.
У обављању послова из области друштвених
делатности посебно обавља послове који се односе на
образовање и то: боравак и предшколско васпитање,
образовање
и
превентивну
заштиту
деце
предшколског узраста; регресирање трошкова у
предшколским установама ; мрежу предшколских
установа,праћење
реализације
програма
рада
предшколске установе, основних и средњих школа;
друштвене бриге о деци и социјалне заштите које су
поверене општини у складу са Законом; послови
прекршајних пријава због непохађања наставе;
послови уписа деце у први разред основне школе и у
припремни предшколски разред.
Врши послове управног надзора над радом
установа културе чији је оснивач Општина, јавних
предузећа,
туристичке
организације,
установа
социјалне заштите, предшколске установе и других
правних субјеката чији је оснивач Општина.
Учествује у изради нормативних аката из
наведених области Одељења и врши и друге стручне
послове за потребе Скупштине општине, Председника
општине и Општинског већа из напред наведених
области.
Врши и друге послове у складу са Законом,
Статутом општине и општим актима.
Члан 20.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове
Одељење за урбанизам, комуналне-стамбене
и имовинско-правне послове обавља послове из
области урбанизма и просторног планирања у складу
са Законом и то: послове носиоца израде планских
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докумената, почев од припреме одлуке о изради до
доношења планских докумената;послове потврђивања
урбанистичко-техничких докумената; издавање аката
на основу донетих планских докумената и потврђених
урбанистичко техничких докумената и друге послове.
Врши послове из области грађевинарства и
то: издаје грађевинске дозволе за градњу и одобрава
извођење радова, односно промену намене објекта,
врши пријем пријава почетка грађења, образује
Комисије за техничке прегледе и издаје употребне
дозволе, прати доношење и реализацију програма
уређивања грађевинског земљишта и друге послове.
Врши послове из области комуналне
делатности и то: уређење, развој и обављање
комуналних делатности, старање о обезбеђивању
материјалних и других услова за трајно обављање
комуналних
деланости,
праћење
остваривања
основних комуналних функција (снабдевање водом и
одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина,
одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, и
др. у складу са законом), праћење доношења
програма и планова комуналних предузећа на
територији општине и њихове реализације, праћење
квалитета пружања комуналних услуга; и послове из
стамбене области и то: стара се о одржавању
стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења,
остварује сарадњу са скупштинама станара, спроводи
поступак исељења бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије у стамбеним
зградама, праћења цена стамбено-комуналних услуга,
стамбену изградњу и вршење послова државне управе
у стамбеној области, а које су поверене Општинској
управи.
Врши послове у области имовинско-правних
односа грађевинског земљишта и то: спровођење
поступака отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини општине; конверзију права
коришћења у право својине на грађевинском
земљишту; утврђивањ земљишта за редовну употребу
објеката и формирање грађевинске парцеле; обрада
захтева за давање сагласности за израду пројеката
парцелације и препарцелације; установљавање права
службености, као и других права на грађевинском
земљишту; послови експропријације непокретности,
односно административног преноса права коришћења
на непокретностима и послове деекспропријације;
спровођење поступка уписа права јавне својине
општине у евиденцију непокретности и правима на
њима (попис и упис имовине) и вођења евиденције о
непокретностима
у
јавној
својини
општине
(евидентирање,припрема нацрта аката о прибављању
и располагању непокретностима у јавној својини);
спровођење поступака доделе пословног и другог
простора у закуп и на коришћење.
Учествује у изради нормативних аката из
наведених области Одељења и врши и друге стручне
послове за потребе Скупштине општине, Председника
општине и Општинског већа из напред наведених
области.
Врши и друге послове у складу са Законом,
Статутом општине и општим актима.
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Члан 21.
Одељење за инспекцијске послове
Одељење за инспекцијске послове врши
послове Општинске управе који се односе на
обављање
управног
надзора
над
применом
републичких законских прописа, прописа и општих
аката Скупштине општине Књажевац и поверених
послова посебним материјалним прописима из дела
инспекцијског надзора грађевинарства, просвете,
комуналних делатности, саобраћаја, заштита животне
средине (екологије); вођење поступака и доношења
решења о рушењу и уклањању објеката у поступку
инспекцијског надзора, израду нормативно-правних
аката и извршење административно техничких
послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере
које је потребно спровести и обезбедити у току
рушења и уклањања бесправно подигнутих и
постављених објеката.
У саставу Одељења обављају се послови
буџетске инспекције по
Програму који доноси
Председник општине.
Врши и друге послове у складу са Законом,
Статутом општине и општим актима.
Члан 22.
Поред послова наведених члановима 15. до 22.
ове Одлуке Општинска управа обављаће и друге
послове утврђене законом, другим прописима и
општим актима Скупштине општине.
Кабинет и Одељења обављаће стручне и друге
послове које утврди Скупштина општине, Председник
општине и Општинско веће.
IV- УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 23 .
Врста и број унутрашњих организационих
јединица утврдиће се према врсти, обиму и међусобној
повезаности послова основних организационих
јединица.
Члан 24.
Унутрашње организационе јединице биће
одређене актом о унутрашњем уређењу и
систематизацији Општинске управе који доноси
начелник Општинске управе уз сагласност Општинског
већа.
V -РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 25.
Радом Општинске управе руководи начелник
Општинске управе.
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За свој рад и рад Општинске управе начелник
одговара Скупштини општине и Општинском већу у
складу са законом, Статутом општине Kњажевац и
овом Одлуком.
Члан 26.
Начелника Општинске управе поставља
Општинско веће, на основу јавног огласа на 5 година.
Начелник Општинске управе може имати
заменика који га замењује у случају његове одсутности
и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се
поставља на исти начин и под истим условима као
начелник.
Руководиоце организационих јединица у
Општинској управи распоређује начелник.
Члан 27.
Начелника Општинске управе, у случају
његове спречености да обавља функцију или
одсутности, замењује заменик начелника или лице
које он одреди посебним овлашћењем.
Члан 28.
Начелник Општинске управе:
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За шефа одељења, руководиоца одсека и
руководиоца групе може бити распоређено лице које
има одговарајућу стручну спрему.
Ближи услови за распоређивање лица из
става 1. овог члана утврдиће се Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места.
Члан 31.
Шеф одељења у Општинској управи:
1. руководи радом одељења, организује, усмерава и
обједињава рад
одељења и унутрашњих организационих јединица у
оквиру одељења,
2. одговара за остваривање функције одељења у
складу са законом,
Статутом и другим прописима из делокруга рада
одељења,
3.
доноси и потписује акта из делокруга рада
одељења,
4. организује и одговара за благовремено, законито
и стручно извршавање послова из
надлежности
одељења, као и за извршење радних дужности
запослених у одељењу,
5. врши и друге послове по налогу начелника
Општинске управе

1.

представља Општинску управу,

2.

организује и усмерава рад Општинске управе и
одговара за њен рад,

3.

доноси Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места Општинске управе,
уз сагласност Општинског већа,

Руководиоци унутрашњих организационих
јединица за свој рад одговарају начелнику и
руководиоцу основне организационе јединице.

4.

у складу са законом
и Статутом општине
Књажевац доноси друге опште и појединачне акте
којима се уређују права и дужности запослених у
Општинској управи

VI -ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ

5.

распоређује шефове одељења,

6.

распоређује руководиоце одсека и руководиоце
група послова,

7.

решава о правима и обавезама из радно-правних
односа запослених Општинској управи у првом и
другом степену у складу са законом,

8.

подноси извештај о раду Општинске управе
Скупштини општине и Општинском већу,

9.

врши и друге послове у складу са законом,
Статутом општине Књажевац и другим општим
актима Скупштине општине и Општинског већа.
Члан 29.

Одељењем руководи шеф, одсеком
руководилац одсека и групом руководилац групе.
Члан 30.

Шеф одељења за свој рад и рад одељења
одговара начелнику Општинске управе.

ОРГАНИМА
Однос Општинске управе према Скупштини
општине, председнику општине и Општинском
већу.
Члан 32.
Однос Општинске управе према Скупштини
општине и председнику општине и Општинском већу
заснива се на правима и дужностима утврђеним
законом и Статутом општине Књажевац.
Општинска управа је обавезна да Скупштину
општине, Председника општине и Општинско веће
обавештава о вршењу послова из свог делокруга рада,
даје обавештења, објашњења и податке који су
неопходни за њихов рад.
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Члан 37.

Члан 33.
Председник општине, у циљу законитог и
ефикасног
функционисања
Општинске
управе
усмерава и усклађује њен рад.
Председник општине и Општинско веће у
циљу спровођења закона из надлежности поверених
послова, као и општих аката Скупштине општине може
Општинској управи издавати упутства и смернице за
спровођење истих.
Члан 34.
Општинска управа је дужна да, на захтев
Скупштине
општине,
Председника
општине,
Општинског већа
или надлежног министарства,
предузме одговарајуће организационе, кадровске и
друге мере којима се обезбеђује ефикасно
извршавање послова из изворног или повереног
делокруга рада Општинске управе

Општинска управа је дужна да разматра
представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа
по њима и о томе благовремено обавештава грађане.
Члан 38.
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске
управе према грађанима примењују се на односе
према
предузећима,
установама
и
другим
организацијама, када одлучује о њиховим правима и
интересима, на основу Закона и Одлука Општине.
Члан 39.
Основне и унутрашње организационе јединице
Општинске управе дужне су да међусобно сарађују
када то захтева природа послова, као и да размењују
службене податке неопходне за рад.
VII- ПРАВНИ АКТИ

Члан 35.

Члан 40.

Однос Општинске управе према Општинском
већу заснива се на правима и дужностима утврђеним
законом, Статутом општине Књажевац и овом
Одлуком.
Када у вршењу надзора над радом Општинске
управе утврди да појединачна акта нису у складу са
законом, Статутом општине Књажевац или неким
другим актом Скупштине општине Књажевац,
Општинско веће може да их укине или поништи.
Уколико Општинска управа не поступи по
налогу из става два овог члана Општинско веће може
покренути поступак одговорности радника који је
непосредно задужен за доношење тих аката или
одговорног радника.

Сви акти Општинске управе морају бити
сагласни са Уставом, законом, Статутом општине
Књажевац и општим актима Скупштине општине
Књажевац.

Однос Општинске управе
предузећима и установама

према

грађанима,

Члан 36.
Општинска управа поступа према правилима
струке, непристрасно и политички неутрално и дужна
је да сваком омогући једнаку правну заштиту у
остваривању права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима
омогући брзо и делотворно остваривање њихових
права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да, на захтев,
грађанима даје потребне податке и обавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са
грађанима и да поштује личност и достојанство
грађана.

Члан 41.
Општинска
управа
доноси
правилнике,
упутства, решења, наредбе и закључке.
Општинска управа може издавати инструкције,
стручна упутства и давати објашњења и обавештења.
Члан 42.
Правилником се разрађују поједине одредбе
закона и других прописа и аката у циљу њиховог
извршавања.
Упутством се прописује начин рада и вршења
послова Општинске управе у обављању поверених
послова или извршавању појединих одредаба других
прописа и одлука Скупштине општине Књажевац.
Решењем се одлучује о појединим управним
стварима и другим појединачним питањима у складу
са законом и другим прописима.
Наредбом се, у циљу извршавања појединих
одредби закона и других прописа, наређује или
забрањује поступање у одређеној ситуацији која има
општи значај.
Закључком се уређују правила о начину рада и
поступања Општинске управе, у складу са законом и
другим прописима.
Члан 43.
Обавезна инструкција утврђује обавезна
правила о начину рада и поступања Општинске
управе, као и других организација када врше поверене
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послове Општинске управе, а која има за циљ успешно
извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила за правилно
организовање организационих јединица Општинске
управе и за стручан рад запоселних у Општинској
управи и другим организацијама које врше поверене
послове.
Објашњењем се разрађује примена појединих
одредби закона, других прописа и одлука Скупштине
општине Књажевац.
Члан 44.
Општинско веће решава у управном поступку
у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа, установа и других организација из изворног
делокруга рада Општинске управе.
VIII- ИЗУЗЕЋА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Члан 45.
О изузећу начелника Општинске управе
решава Општинско веће.
Члан 46.
О изузећу службеног лица Општинске управе
решава начелник Општинске управе.
IX-ЈАВНОСТ РАДА
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Члан 50.

О правима, обавезама и одговорностима
запослених лица у Општинској управи одлучује
начелник Општинске управе.
Распоред радног времена запослених лица у
Општинској управи утврђује начелник Општинске
управе уз сагласност Општинског већа.
XI- СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Члан 51.
Општинска управа остварује приходе у складу
са законом и средства за њено финансирање
обезбеђују се буџетом општине Књажевац, односно
преносом средстава из буџета Републике Србије за
обављање поверених послова.
XII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Шефови одељења, и запослени настављају
са радом на досадашњим радним местима до
распоређивања по новом Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Књажевац.
Члан 53.

Члан 47.
Рад Општинске управе је јаван.
Јавност рада Општинска управа обезбеђује
давањем
информација
средствима
јавног
информисања.

Начелник Општинске управе дужан је да
донесе Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Општинске управе
општине Књажевац у року од 60 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.

Члан 48.

Члан 54.

Општинска управа ће ускратити давање
информација ако њихова садржина представља
државну, војну, службену или пословну тајну.
О давању односно ускраћивању давања
информација о раду Општинске управе одлучује
начелник Општинске управе.

Распоређивање руководиоца организационих
јединица као и распоређивање осталих запослених у
Општинској управи извршиће се по доношењу новог
Правилника
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Књажевац.

X- РАДНИ ОДНОС У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 49.
У погледу права, обавеза и одговорности
запослених лица у Општинској управи примењују се
одредбе Закона и других прoписа.
Звања и занимања запослених, услови за
њихово стицање, коефицијенти за утврђивање плата,
распоређивање, утврђују се посебним актима у складу
са законским одредбама које се примењују на
запослена лица у државним органима.

Члан 55.
Запослени у Општинској управи који остану
нераспоређени остварују права и обавезе у складу са
законом и другим прописима.
Члан 56.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о Општинској управи ("Службени лист
општина", бр. 1/05,4/07 и „Сл. Лист општине
Књажевац“ бр.5/09 и 13/09)
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Члан 57.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац“.
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54/2009 , 73/2010 и 101/2010, 101/11 и 93/12), члана
30. Статута општине Књажевац ("Сл. лист општине
Књажевац”, број 4/09), Скупштина општине Књажевац
на седници одржаној
2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

Број: 020-59/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

17
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07) , члана 43.
Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број

Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Књажевац за 2013. годину састоје се
од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине

939.375.025

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

930.875.025

Буџетски суфицит/ дефицит

8.500.000

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

0

Укупни фискални суфицит/дефицит

8.500.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

0

Примања од продаје финансијске имовине

0

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

0

Издаци за отплату главнице дуга

8.500.000

Нето финансирање

-8.500.000

Укупан фискални суфицит / дефицит
плус нето финансирање

0

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

71.974.883

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
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину

71

376.185.000

711

291.150.000

711180
713

5.000
51.010.000
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Шифра економске
класификације

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

714

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему :

716

12.000.000

74

64.786.000
0

731 + 732

4. Трансфери

733

5. Примања од продаје нефинансијске имовине

22.020.000
0

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
3. Донације

Средства из
буџета

4.500.000
492.404.025

8

1.500.000

4

801.121.475

1.1. Расходи за запослене

41

206.882.975

1.2. Коришћење роба и услуга

42

370.375.330

1.3. Отплата камата

44

1.300.000

1.4. Субвенције

45

52.200.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

30.655.000

48 + 49

62.544.150

463

77.852.500

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

129.065.070

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

0

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

0

2. Задуживање

91

0

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

0

2.2 Задуживање код страних кредитора

912

0

61

8.500.000

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

8.500.000

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

0

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

0

6211

0

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи

1.6. Остали расходи
2. Трансфери

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга

4. Набавка финансијске имовине

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

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 14)

3

Члан 2.
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Потребна средства за финансирање отплате дуга у износу од 8.500.000 динара обезбедиће се из:
- средстава буџетског суфицита из члана 1. ове одлуке у износу од 8.500.000 динара
Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014 и 2015. годину исказују се у следећем
прегледу:
Износ у динарима
Ек.кла
ОПИС
2013
2014
2015
сифик.
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511

Уређење простора у центру градског Дома културе
Година почетка финансир. Пројекта : 2013

40.000.000

30.000.000

0

Година завршетка финансир. Пројекта : 2014
Укупна вредност пројекта: 70.000.000
- из текућих прихода буџета : 70.000.000

Члан 4.
Средства буџета општине у износу од 974.911.018 динара ( 1+2) и средства прихода из осталих извора
директних и индиректних корисника средстава буџета у износу од 36.438.890 динара, односно укупна средства
буџета од 1.011.349.908 динара приказана су по врстама у следећој табели:
БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Општи
део

ПЛАН ПРИХОДА

Конто

НАЗИВ КОНТА

1

2

3

4

Средства
из буџета

Средства
буџета из
осталих
извора

Средства
индирект.
корисника из
осталих
извора

Укупна
средства

(извор 01)

3

Вишак прихпда - суфицит

711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

711143

22.754.990

6.538.460

29.293.450

238.000.000

238.000.000

13.000.000

13.000.000

Порез на приходе од непокретности

5.500.000

5.500.000

711145

Порез на прих. од давања у закуп покр. ствари

1.000.000

1.000.000

711146

Порез на приходе од пољопривреде

100.000

100.000

711147

Порез на земљиште

8.500.000

8.500.000

711148

Порез на непокрет. по решењу Пореске управе

10.000

10.000

711161

Порез на приходе од осигурања лица

20.000

20.000

711180

Самодопринос

5.000

5.000

711190

Порез на друге приходе

25.000.000

25.000.000

291.135.000

291.135.000

Укупно 711000

01.ЈУЛ 2013
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Порез на фонд зарада

20.000

20.000

Укупно 712000

20.000

20.000

38.000.000

38.000.000

1.000.000

1.000.000

12.000.000

12.000.000

10.000

10.000

51.010.000

51.010.000

10.000

10.000

5.000

5.000

8.500.000

8.500.000

5.000

5.000

2.500.000

2.500.000

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на пренос апсолутних права

713611

Порез на акције на име и уделе
Укупно 713000

714431

Комун. такса за коришћење рекламних паноа

714510

Накнада за локалне путеве

714513

Комунална такса за моторна возила

714000

Накнада за коришћ. добара од општег интереса

714552

Боравишна такса

714560

Општинске и градске накнаде

11.000.000

11.000.000

Укупно 714000

22.020.000

22.020.000

Комунална такса на фирму

12.000.000

12.000.000

Укупно 716000

12.000.000

12.000.000

716110

732100

733150

Текуће донације од међународних организација

4.500.000

10.096.180

750.000

15.346.180

Укупно 732000

4.500.000

10.096.180

750.000

15.346.180

5.297.830

410.531.855

Ненаменски трансф. од Републике у корист
нивоа општина

405.234.025

733000

Текући наменски трансфер – средства за
одржавање локалне путне мреже

47.170.000

733150

Текући трансф. од Минист. за разне пројекте и
програме

40.000.000

1.152.366

0

41.152.366

733200

Капитални наменски трансфер од Републике

0

1.313.712

0

1.313.712

492.404.025

2.466.078

5.297.830

500.167.933

Укупно 733000

47.170.000

741151

Приходи од камата на депозите

4.500.000

4.500.000

741520

Закуп пољопривредног земљишта

2.500.000

2.500.000

741530

Комунална такса за заузеће јавних површина

1.316.000

1.316.000

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

22.000.000

22.000.000

741560

Сливна водна накнада

100.000

100.000

Укупно 741000

30.416.000

30.416.000

Приходи од дав. у закуп објеката и продаје
добара и услуга

12.000.000

742150
742251

Општинске административне таксе

4.000.000

5.650.000

17.650.000
4.000.000
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742253

Накнада за уређење грађевинског земљишта

742351

Приходи општинских органа управе
Укупно 742000

743350

744000

745151

771100

772111

01.ЈУЛ 2013

15.000.000

15.000.000

220.000

220.000

31.220.000

5.650.000

36.870.000.

Новчане казне изречене у прекршајном поступку

2.100.000

2.100.000

Укупно 743000

2.100.000

2.100.000

Добровољни трансфер од физичких и правних
лица

50.000

3.400.000

3.450.000

Укупно 744000

50.000

3.400.000

3.450.000

Остали општински приходи

1.000.000

12.840.940

13.840.940

Укупно 745000

1.000.000

12.840.940

13.840.940

Рефундација расхода - боловање

100.000

533.230

633.230

Укупно 771000

100.000

533.230

633.230

Рефундација расхода из претходне године боловање

118.745

118.745

Укупно 772000

118.745

118.745

822000

Примања од продаје залиха производње

823100

Примања од продаје робе за даљу продају

841000

0

0

928.430

928.430

Примања од продаје земљишта

1.500.000

0

0

1.500.000

Укупно 800000

1.500.000

0

1.428.430

2.928.430

939.375.025

35.535.993

36.438.890

1.011.349.908

УКУПНИ ПРИХОДИ

500.000

500.000

Члан 5.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима , и то:

Средства
из буџета
Конто

Назив конта

(извор 01)

Средства
индирект.
корисника из
осталих
извора

Средства
буџета из
осталих
извора

Укупна
средства

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411000 Плате, додаци и накнаде запослених

163.916.000

0

1.403.600

165.319.600

412000 Социјални доприноси на терет послодавца
413000 Поклони за децу запослених

29.352.450
430.000

0
0

276.950
40.000

29.629.400
470.000

414000 Социјална давања запосленима
415000 Накнаде трошкова запослених

9.690.0000
1.773.525

218.745
0

1.007.800
617.960

10.916.545
2.391.485

1.721.000
206.882.975

0
218.745

110.000
3.456.310

.1831.000
210.558.030

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
Укупно 410000
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
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421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања

95.810.600
17.301.000

489.595
2.022

5.174.380
416.550

101.474.575
17.719.572

423000 Услуге по уговору
424000 Специјализоване услуге

49.650.500
19.667.600

5.498.478
50.000

2.282.920
2.069.280

57.431.898
21.786.880

170.448.630
17.497.000
370.375.330

841.688
1.265.379
8.147.162

5.810.000
10.716.420
26.469.550

177.100.318
29.478.799
404.992.042

425000 Текуће поправке и одржавање
426000 Материјал
Укупно 420000

44000

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

441000 Отплата домаћих камата
444000 Пратећи трошкови задуживања
Укупно 440000
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
450000 ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће субвенције јавним нефинанс. предуз. и
451100 организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинанс. предуз. и
451200 организацијама

900.000
400.000
1.300.000

900.000
400.000
1.300.000

52.200.000

4.580.312

0

56.780.312

0

0

0

0

0
52.200.000

0
4.580.312

0
0

0
56.780.312

77.852.500
0

5.002.641
2.234.269

0
0

82.855.141
2.234.269

77.852.500

7.236.910

0

85.089.410

30.655.000
30.655.000

6.797.880
6.797.880

750.000
750.000

38.202.880
38.202.880

44.242.000
4.167.000

126.772
0

0
95.000

44.368.772
4.262.000

2.660.000
51.000

0
0

0
0

2.660.000
51.000

1.700.000
52.820.000

0
126.772

0
95.000

1.700.000
53.041.772

9.724.150
9.724.150

5.965.150
5.965.150

0
0

15.689.300
15.689.300

511000 Зграде и грађевински објекти
512000 Машине и опрема

106.524.070
12.751.000

1.313.712
1.149.350

2.419.560
2.030.000

110.257.342
15.930.350

515000 Нематеријална имовина
Укупно 510000

1.510.000
120.785.070

0
2.463.062

68.470
4.518.030

1.578.470
127.766.162

454000 Субвенције приватним предузећима
Укупно 450000
460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
463000 Трансфери осталим нивоима власти
465000 Oстале текуће донације и трансфери
Укупно 460000
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
470000 ЗАШТИТА
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно 470000
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ
481000 Дотације невладиним организацијама
482000 Порези, обавезне таксе и казне
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова
484000 Накнада штете од елементарних непогода
485000 Остале накнаде штете
Укупно 480000
490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА
499000 Средства резерве
Укупно 490000
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА
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520000 ЗАЛИХЕ
521000 Робне резерве

280.000

0

0

280.000

522000 Залихе производње
523000 Залихе робе за даљу продају
Укупно 520000

0
0
280.000

0
0
0

200.000
950.000
1.150.000

200.000
950.000
1.430.000

8.000.000
8.000.000

0
0

0
0

8.000.000
8.000.000

8.500.000
8.500.000

0

0

8.500.000

0

0

8.500.000

939.375.025

35.535.993

36.438.890

1.011.349.908

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА
541000 Прибављање земљишта
Укупно 541000
610000 ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ
Отплате главнице домаћим кредиторима
Укупно 541000

611000

УКУПНИ РАСХОДИ
II ПОСЕБАН ДЕО

износу од 36.438.890 динара, распоређују се по
корисницима и врстама издатака и то:

Члан 6.

2

3

Економ.
Класиф.

Глава

1

Функција

Раздео

Средства буџета у износу од 974.911.018 динара
и средства прихода из осталих извора директних и
индиректних корисника средстава буџета, у укупном

Опис расхода

Средства
буџета (
извор 01)

Средства
буџета из
осталих
извора

Средства
индирект.
Корисника из
осталих извора

Укупно

5

4

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СО

1

1. ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
1.1
Извршни и законодавни органи

110
411

Плате и додаци стално запослених

412

Социјални доприн. на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

3.739.800

3.739.800

669.500

669.500

47.500

47.500

4211

Трошкови платног промета

2.300.000

2.300.000

4214

Услуге комуникација (ПТТ)

210.000

210.000

4221

Трошкови служб. путовања у земљи

760.000

760.000

4222

Трошкови служб. путовања у иностранство

150.000

423
4234

Услуге по уговору
Услуге информисања

600.000

150.000
500.000

1.100.000

10.000.000

10.000.000

423711

Репрезентација

1.200.000

1.200.000

423711

Репрезентација – добра набављена ради поклањања

1.150.000

1.150.000

424

Специјализоване услуге

400.000

400.000

425

Текуће поправке и одржавање

400.000

400.000

1.900.000

1.900.000

4264

Материјал за саобраћај (гориво)
Извори финансирања за функцију 110:
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Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за главу 1.1:
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23.526.800

0

0

500.000

500.000

23.526.800

500.000

24.026.800

23.526.800

14. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1.2

Извршни и законодавни органи

110
421

Услуге комуникација (ПТТ)

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

423

Услуге ЗОО хигијенске службе

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

484

Накнада штете од елементарних непогода

485

Остале накнаде штете

100.000

100.000

50.000

50.000

2.400.000

2.400.000

600.000
1.000.000

600.000
710.000

150.000

1.710.000
150.000

1.000

1.000

1.500.000

1.500.000

Извори финансирања за функцију 110:
01
13

Приходи из буџета
Вишак прихода – суфицит
Свега за главу 1.2:

5.801.000

0

0

710.000

710.000

5.801.000

710.000

6.511.000

5.801.000

15. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1.3

Извршни и законодавни органи

110
411

Плате и додаци стално запослених

412

Социјални доприн. на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

3.375.500

3.375.500

604.200

604.200

47.500

47.500

421

100.000

100.000

422

70.000

70.000

423

Услуге по уговору

1.000.000

1.000.000

423

Услуге по уговору-накнаде одборницима

1.100.000

1.100.000

426

Административни материјал

100.000

100.000

481

Одборничке групе

550.000

550.000

6.947.200

6.947.200

6.947.200

6.947.200

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета
Свега за главу 1.3:
16. ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

1.4

Судови

330
411

Плате и додаци стално запослених

10.000

10.000

412

Социјални доприн. на терет послодавца

10.000

10.000

421

Стални трошкови

5.000

5.000

422

Трошкови путовања

10.000

10.000

423

Услуге по уговору

50.000

50.000

426

Материјал

10.000

10.000

482

Порези и таксе

50.000

50.000

483

Новчане казне и пенали

1.000.000

1.000.000

1.145.000

1.145.000

1.145.000

1.145.000

Извори финансирања за функцију 330:
01

Приходи из буџета
Свега за главу 1.4:

1.5

44. ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
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Развој заједнице

620
422

Трошкови путовања

100.000

100.000

423

Услуге по уговору

400.000

400.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета
Свега за главу 1.5:
Извори финансирања за раздео 1:

37.920.000

0

0

37.920.000

Донације од осталих нивоа власти

0

500.000

0

500.000

Вишак прихода – суфицит

0

710.000

0

710.000

37.920.000

1.210.000

01

Приходи из буџета

07
13

УКУПНО РАЗДЕО 1:
2

39.130.000

2. ОПШТИНСКА УПРАВА

2.1

Опште услуге

130
411

Плате и додаци стално запослених

65.779.200

65.779.200

412

Социјални доприн. на терет послодавца

11.774.400

11.774.400

413

Поклони за децу запослених

4141

Породиљско болов. и болов. преко 30 дана

4143

Отпремнине и помоћи

414313
4144
41511

300.000
0

300.000
218.745

218.745

3.500.000

3.500.000

100.000

100.000

Помоћ у мед. лечењу и друге помоћи запосленима

2.650.000

2.650.000

Накнаде запослених

1.000.000

1.000.000

613.000

613.000

Помоћ у случају смрти члана уже породице

4161

Награде запосленима

4211

Трошк. платног промета и банкар. услуга

10.000

10.000

4212

Енергетске услуге

7.104.850

7.104.850

4213

Комуналне услуге

600.000

600.000

4214

Услуге комуникације (ПТТ)

2.680.000

2.680.000

4215

Трошкови осигурања

1.100.000

1.100.000

4216

Закуп имовине и опреме

100.000

100.000

4219

Остали трошкови

600.000

600.000

422

Трошкови путовања

500.000

500.000

423

Услуге по уговору

300.000

300.000

1.520.000

1.520.000
500.000

4232

Компјутерске услуге

4233

Услуге образовања и усаврш. Запослених

500.000

4234

Објављивање огласа и тендера

300.000

300.000

4235

Стручне услуге

2.300.000

2.300.000

4237

Репрезентација и поклони

500.000

500.000

4239

Остале опште услуге

400.000

400.000

1.000.000

1.000.000

424

Специјализоване услуге

4241

Противградна заштита

4243

Мртвозорство

4249

Комасација

4251
425191

900.000

900.000

1.000.000

1.000.000

0

0

Текуће поправке и одржавање зграда

2.671.000

2.671.000

Текуће попр.и одржав. осталих објеката

2.200.000

2.200.000

4252

Текуће поправке и одржавање опреме

4261

Административни материјал

4263

Материјал за образовање кадра

4264

Материјал за саобраћај

500.000

500.000

2.000.000

2.000.000

600.000

600.000

1.000.000

1.000.000
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4268

Материјал за домаћинство и угоститељство

350.000

350.000

4269

Материјал за посебне намене

300.000

300.000

481

Дотације – чланарине удружењима

400.000

400.000

482

Порези и таксе

247.000

247.000

4821

Остали порези

3.230.000

3.230.000

483

Новчане казне и пенали

1.600.000

1.600.000

484

Накнада штете од елементарних непогода

485

Остале накнаде штете

50.000

50.000

150.000

150.000

49911

Стална резерва

1.950.000

49912

Текућа резерва

7.774.150

Капитално одржавање зграда и објеката

7.000.000

7.000.000

Машине и опрема

4.000.000

4.000.000

5113
512

1.950.000
5.965.150

13.739.300

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

143.153.600

0

218.745

143.153.600

03

Социјални доприноси

0

218.745

13

Вишак прихода – суфицит

0

5.965.150

5.965.150

143.153.600

6.183.895

149.337.495

Укупно за функцију 130 :
Трансакције везане за јавни дуг

170
441

Отплате домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања

611

Отплате главнице домаћим кредиторима

900.000

900.000

400.000

400.000

8.500.000

8.500.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

Извори финансирања за функцију 170:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 170 :

Економски послови некласифик. на другом месту

490
421

Стални трошкови

70.000

70.000

423

Услуге по уговору

50.000

50.000

521

Робне резерве

280.000

280.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Извори финансирања за функцију 490:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 490 :
45. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ
Опште услуге

130
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424
425
426

150.000

0

50.000

0

150.000
50.000

600.000

494.500

1.094.500

Специјализоване услуге

80.000

50.000

130.000

Текуће поправке и одржавање

50.000

0

50.000

Материјал

100.000

136.500

236.500

481

Дотације невладиним организацијама

691.000

0

691.000

512

Машине и опрема

50.000

0

50.000

1.771.000

0

1.771.000

0

681.000

681.000

1.771.000

681.000

2.452.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 130 :

СТРАНА 39

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 16

01.ЈУЛ 2013

51. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Општи послови по питању рада

412
463

Текући трансфер осталим нивоима власти

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

Извори финансирања за функцију 412:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 412 :
Извори финансирања за главу 2.1:

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

162.124.600

0

162.124.600

0

218.745

218.745
681.000

07

Донације од осталих нивоа власти

0

681.000

13

Вишак прихода – суфицит

0

5.965.150

5.965.150

162.124.600

6.864.895

168.989.495

Свега за главу 2.1 :
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2.2

Основно образовање

912
4224

463

Превоз ученика

14.000.000

14.000.000

43.100.000

43.100.000

ОШ “Димит. Тодор. – Каплар”

12.100.000

12.100.000

ОШ “Вук Караџић”

14.000.000

14.000.000

ОШ “Дубрава”

11.000.000

11.000.000

ОШ “ Младост”

3.300.000

3.300.000

Музичка школа

2.700.000

2.700.000

57.100.000

57.100.000

57.100.000

57.100.000

57.100.000

57.100.000

57.100.000

57.100.000

Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација користиће се за :
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Награде запосленима
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези и таксе
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
Средства апропријације у овој глави користиће се за
финансирање следећих корисника у складу са
њиховим финансијским плановима:

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912 :
Извори финансирања за главу 2.2:

01

Приходи из буџета
Свега за главу 2.2 :

2.3

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ОСТАЛО ОБРАЗОВАЊЕ
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Средње образовање

920
463

Трансфери осталим нивоима власти

17.400.000

17.400.000

Ова апропријација користиће се за :
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Награде запосленима
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези и таксе
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
Средства апропријације у овој глави користиће се за
финансирање следећих корисника у складу са
њиховим финансијским плановима:
Књажевачка Гимназија

6.400.000

Техничка школа

1.400.000

7.800.000

11.000.000

11.000.000

Извори финансирања за функцију 920:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода – суфицит
Укупно за функцију 920 :

17.400.000

0

0

1.400.000

1.400.000

17.400.000

1.400.000

18.800.000

17.400.000

60. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Образовање које није дефинисано нивоом

950
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

100.000

100.000

423

Услуге по уговору

680.000

680.000

425

Текуће поправке и одржавање

100.000

100.000

426

Материјал

300.000

300.000

2.500.000

2.480.000

2.500.000

2.480.000

1.100.000

1.100.000

200.000

200.000

20.000

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 950 :
Извори финансирања за главу 2.3:

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода – суфицит
Свега за главу 2.3 :

19.900.000

0

19.880.000

0

1.400.000

1.400.000

19.900.000

1.400.000

21.300.000

КУЛТУРА

2.4

Услуге културе

820
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Поклони за децу запослених

414

Отпремнине и помоћи

20.147.000

30.000

20.177.000

3.606.400

10.000

3.616.400

0

30.000

30.000

60.000

175.000

235.000
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415

Накнаде запослених

100.000

0

100.000

416

Награде запосленима

168.000

10.000

178.000

421

Стални трошкови

9.550.000

Трошкови путовања

570.000

181.030
170.000

9.731.030

422
423

Услуге по уговору

3.475.000

1.204.220

4.679.220

424

Специјализоване услуге

10.097.600

447.160

10.544.760

425

Текуће поправке и одржавање

1.740.000

425.000

2.165.000

426

Материјал

1.500.000

395.000

1.895.000

482

Остали порези и таксе

45.000

26.000

71.000

1.150.000

2.535.000

512

Машине и опрема

1.385.000

515

Нематеријална имовина – књиге у библиотеци и
музејски експонати

1.500.000

523

Роба за даљу продају

68.470
1.568.470
600.000

0

Средства апропријације у овој глави користиће се за
финансирање следећих корисника у складу са
њиховим финансијским плановима:
11. ДОМ КУЛТУРЕ

Сред.буџета

Издаци из
Остал. Прихода

411

Плате и додаци запослених

7.438.000

30.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.331.400

10.000

413

Поклони за децу запослених

0

15.000

414

Отпремнине и помоћи

10.000

75.000

416

Награде запосленима

168.000

10.000

421

Стални трошкови

7.250.000

110.000

422

Трошкови путовања

90.000

100.000

423

Услуге по уговору

1.075.000

850.000

424

Специјализоване услуге

8.307.600

325.000

425

Текуће поправке и одржавање

650.000

300.000

426

Материјал

400.000

270.000

482

Остали порези и таксе

512

Машине и опрема

523

Роба за даљу продају

12. МУЗЕЈ

740.000

15.000

20.000

265.000

1.070.000

0

600.000

27.000.000

3.785.000

Сред.буџета

Издаци из
Остал. Прихода

411

Плате и додаци запослених

6.509.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.165.000

0

413

Поклони за децу запослених

0

10.000

414

Отпремнине и помоћи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

1.400.000

424

Специјализоване услуге

1.300.000

425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000

97.160
120.000

426

Материјал

700.000

100.000

482

Остали порези и таксе

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина – музејски експонати

0

50.000

100.000

1.550.000

34.910

400.000

60.000
90000

5.000

20.000
1.000.000
500.000

190.000

179.350

60.000
53.470

600.000
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179.350

Сред.буџета

830.540
Издаци из
Остал. Прихода

411

Плате и додаци запослених

6.200.000

0

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.110.000

0

413

Поклони за децу запослених

0

5.000

415

Накнаде запослених

100.000

0

421

Стални трошкови

750.000

36.120

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Остали порези и таксе

512

Машине и опрема

515

Откуп библиотечког материјала

80.000

10.000

1.000.000

164.220

490.000

25.000

90.000

5.000

400.000

25.000

10.000

1.000

120.000

20.000

1.000.000

15.000

11.350.000

306.340

62. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
424

Специјализоване услуге

800.000

800.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

54.744.000

0

0

54.744.000

04

Сопствени приходи

0

0

4.377.680

4.377.680

0

90.000

544.200

723.550

4.921.880

59.665.880

07

Донације од осталих нивоа власти

0

90.000

13

Вишак прихода – суфицит

0

179.350

Укупно за функцију 820 :

54.744.000

Извори финансирања за главу 2.4:
01

Приходи из буџета

54.744.000

0

0

54.744.000

4.377.680

4.377.680

04

Сопствени приходи

0

0

07

Донације од осталих нивоа власти

0

90.000

0

90.000

13

Вишак прихода – суфицит

0

179.350

544.200

723.550

54.744.000

269.350

4.921.880

59.935.230

Свега за главу 2.4 :
ФИЗИЧКА КУЛТУРА

2.5

18. СПОРТСКИ САВЕЗ
Услуге рекреације и спорта

810
48191

Дотације спортским омладинским организацијама

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

6.500.000

6.500.000

x Ова апропријација се користи за дотације
Клубовима, сеоски спорт, школски спорт
Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 810 :

61. ЈП “СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ
КЊАЖЕВАЦ”
Услуге рекреације и спорта

810
451

Текуће субвенције
Извори финансирања за функцију 810:
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Приходи из буџета
Укупно за функцију 810 :

01.ЈУЛ 2013

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

37.500.000

37.500.000

37.500.000

37.500.000

Извори финансирања за главу 2.5:
01

Приходи из буџета
Свега за главу 2.5:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

2.6

19. ПРЕДШК. УСТАНОВА "БАЈКА"
Предшколско образовање

911
411

Плате и додаци запослених

46.794.500

1.313.600

48.108.100

8.376.200

256.200

8.632.400

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Отпремнине и помоћи

505.000

808.980

1.313.980

415

Трошкови превоза

233.525

617.960

851.485

416

Награде запосл. и остали посебни расходи

450.000

100.000

550.000

421

Стални трошкови

5.095.800

3.632.850

8.728.650

422

Трошкови путовања

100.000

172.800

272.800

423

Услуге по уговору

307.000

728.700

1.035.700

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Остали порези и таксе

511

Пројектно планирање

512

Опрема – администр., за домаћин. и друго

190.000

1.572.120

1.762.120

1.500.000

918.000

2.418.000

636.000

10.100.550

10.736.550

0

59.000

59.000

150.000

100.000

250.000

1.500.000

730.000

2.230.000

65.838.025

0

65.838.025

0

533.230

533.230
13.770.940
5.297.830

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

0

13.770.940

07

Донације од осталих нивоа власти

0

5.297.830

13

Вишак прихода – суфицит

0

1.508.760

1.508.760

Укупно за функцију 911:

65.838.025

21.110.760

86.948.785

Свега за главу 2.6:

65.838.025

21.110.760

86.948.785

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

2.7

20. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070
463

Трансфери осталим нивоима власти

6.832.000

6.832.000

Средства ове апропријације намењена су за
финансирање издатака неопходних за
функционисање Центра за социјални рад
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Отпремнине
Накнаде запослених

606.000
0
60.000

Стални трошкови

1.500.000

Услуге по уговору

740.000

Текуће поправке и одржавање

221.000

Материјал
472

3.385.000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

320.000
8.200.000

8.200.000
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24. УСЛУГА “ ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРЕ И ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ”
Социјјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070
421

Стални трошкови

10.000

472.853

482.853

423

Услуге по уговору

0

2.269.656

2.269.656

426

Материјал

10.000

44.358

54.358

463

Трансфери осталим нивоима власти

2.442.500

0

2.442.500

2.462.500

2.786.867

5.249.367

10.000

12.788

22.788

490.000

5.360.000

5.850.000

17.994.500

0

17.994.500

0

2.642.971

2.642.971

47. ШТАБ ЗА ПРИХВАТ ИЗБЕГЛИЦА
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070
421

Стални трошкови

472

Накнаде из буџета за становање и живот
Извори финансирања за функцију 070:

01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

13

Вишак прихода – суфицит
Укупно за функцију 070:

0

5.516.684

17.994.500

8.159.655

26.154.155

300.000

3.954

303.954
3.022

50. УСЛУГА “ПОМОЋ У КУЋИ И ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ”
Породица и деца

040
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

1.000

2.022

423

Услуге по уговору

0

852.177

852.177

Накнаде члановима управног и надзорног одбора

0

515.045

515.045
0

4235
425

Текуће поправке и одржавање

0

0

426

Матријал

0

732.856

732.856

463

Трансфери осталим нивоима власти

500.000

3.117.197

3.617.197

465

Остале текуће донације и трансфери

0

2.234.269

2.234.269

801.000

7.457.520

8.258.520

53. ПРОЈЕКАТ „ КОРАК ДО БОЉЕГ СУТРА“
Породица и деца

040
421

Стални трошкови

0

423

Услуге по уговору

17.100

426

Материјал

463

Трансфери осталим нивоима власти

472

Накнаде из буџета

481

0
185.444
52.050
126.772

Дотације осталим удружењима грађана

381.366

59. УСЛУГА “ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА МЛАДЕ СА
ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ”
Породица и деца

040
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 040:

272.000

272.000
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01

Приходи из буџета

1.073.000

0

1.073.000

06

Донације од међународних организација

0

7.453.209

7.453.209

07

Донације од осталих нивоа власти

0

381.366

381.366

13

Вишак прихода – суфицит
Укупно за функцију 040:

0

155.976

155.976

1.073.000

7.990.551

9.063.551

0

1.385.830

0

1.385.830

59. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ
УСЛОВИМА
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070
472

Накнаде из буџета за становање и живот
Извори финансирања за функцију 070:

13

Вишак прихода – суфицит
Укупно за функцију 070:

1.385.830

22. УСЛУГА “КУЋА НА ПОЛА ПУТА”
Становање

060
421

Стални трошкови

144.000

423

Услуге по уговору

0

0

425

Текуће поправке и одржавање

30.000

30.000

426

Материјал

226.000

226.000

463

Трансфери осталим нивоима власти

306.000

306.000

706.000

706.000

706.000

706.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Фондација за наталитет

6.500.000

6.500.000

Накнаде за социј. заштиту из буџета – новчана помоћ
талентованим ученицима и студентима

2.500.000

2.500.000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

8.800.000

8.800.000

17.800.000

17.800.000

17.800.000

17.800.000

144.000

Извори финансирања за функцију 060:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 060:
39. НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА
Инвалидност

012
47213

Накнаде ратним инвалидима
Извори финансирања за функцију 012:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 012:
Породица и деца

040
4723
472

472

Ова апропријација намењена је
- 2.400.000 динара за смештај и исхрану ученика у
домове,
- 4.400.000 динара за ужину и књиге ученика
основних школа из социјално угрожених породица
– 2.000.000 динара за смештај деце у предшколску
установу
Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 040:
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Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070
472

Накнаде из буџета - Народна кухиња

472

Накнаде из буџета за становање – Прихватилиште

3.500.000

3.500.000

155.000

155.000

3.655.000

3.655.000

3.655.000

3.655.000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за главу 2.7:

01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода – суфицит
Свега за главу 2.7 :

41.728.500

0

41.728.500

0

10.096.180

10.096.180

381.366

381.366

0

7.058.490

7.058.490

41.728.500

17.536.036

59.264.536

25. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

2.8

Туризам

473
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

2.353.400

60.000

2.413.400

421.200

10.750

431.950
10.000

413

Поклони за децу запослених

0

10.000

414

Отпремнине, помоћи и боловање

1.400.000

10.000

1.410.000

421

Стални трошкови

1.501.500

775.780

2.277.280

422

Трошкови путовања

300.000

50.000

350.000

2.068.500

350.000

2.418.500

450.000

50.000

500.000

50.000

70.000

120.000

530.000

100.000

630.000

10.000

10.000

20.000

800.000

0

800.000

10.000

0

10.000

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Порези и таксе

512

Машине и опрема

515

Нематеријална улагања

522

Залихе производње

0

200.000

200.000

523

Залихе робе за даљу продају

0

350.000

350.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

9.894.600

0

9.894.600

04

Сопствени приходи

0

1.770.750

1.770.750

13

Вишак прихода – суфицит

0

275.780

275.780

9.894.600

2.046.530

11.941.130

Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за главу 2.8:
01

Приходи из буџета

9.894.600

0

9.894.600

04

Сопствени приходи

0

1.770.750

1.770.750

13

Вишак прихода – суфицит

0

275.780

275.780

9.894.600

2.046.530

11.941.130

Свега за главу 2.8 :
63. ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

2.9

Економски послови некласифик. на другом месту

490
451

Текуће субвенције

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Извори финансирања за функцију 490:
01

Приходи из буџета
Свега за главу 2.9 :
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26. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

2.10

Улична расвета

640
42121

Услуге за електричну енергију

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал – сијалице

27.000.000

27.000.000

2.000.000

2.000.000

200.000

200.000

3.200.000

3.200.000

32.400.000

32.400.000

32.400.000

32.400.000

20.000.000

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 640:
Чистоћа

510
4213

Комуналне услуге

20.000.000

4219

Остали трошкови

200.000

200.000

423

Услуге по уговору

10.000.000

10.000.000

30.200.000

30.200.000

30.200.000

30.200.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 510:
Грејање

436
451

Субвенције јавним нефинанс. Предуз -Топлана
Извори финансирања за функцију 436:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 436:
Саобраћај

450
423

Услуге по уговору

390.000

50.000

440.000

425

Текуће поправке и одржавање

209.000

41.688

250.688

426

Материјал

10.000

0

10.000

512

Машине и опрема

41.000

720.000

761.000

650.000

0

650.000

0

811.688

811.688

650.000

811.688

1.461.688

75.250.000

0

75.250.000

0

811.688

811.688

75.250.000

811.688

76.061.688

Извори финансирања за функцију 450:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода – суфицит
Укупно за функцију 450:
Извори финансирања за главу 2.10:

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода – суфицит
Свега за главу 2.10 :
27. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ

2.11

Развој заједнице

620
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

18.815.650

18.815.650

3.367.900

3.367.900

120.000

413

Поклони за децу запослених

414

Отпремнине и помоћи

415

Накнаде запослених

440.000

440.000

416

Награде запосленима остали посебни расходи

490.000

490.000

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

1.380.000

120.000
13.820

2.424.450
210.000

1.393.820

2.424.450
23.750

233.750
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2.000.000

2.000.000
700.000

424

Специјализоване услуге

700.000

425

Текуће поправке и одржавање

300.000

300.000

426

Материјал

1.680.000

1.680.000

482

Порези и таксе

570.000

570.000

483

Судска решења

50.000

50.000

485

Накнаде штете

50.000

5114

5.500.000

Пројектно планирање

512

Машине и опрема

541

Прибављање земљишта

50.000
1.313.712

6.813.712

250.000

250.000

8.000.000

8.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
46.348.000

0

0

46.348.000

Донације од осталих нивоа власти

0

813.712

0

813.712

Вишак прихода – суфицит

0

500.000

37.570

537.570

46.348.000

1.313.712

37.570

47.699.282

01

Приходи из буџета

07
13

Укупно за функцију 620:
Остали стамбено-комунални послови

620
423

Услуге по уговору ( Пројекат прекограничне сарадње
“NEW ENERGY FOR OLD MOUNTAIN”

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

1.200.000
23.179.230

23.179.230

2.500.000

2.500.000
21.891.754
48.345.516

5112

Изградња зграда и објеката

21.891.754

5113

Капитално одржавање зграда и објеката

48.345.516

Извори финансирања за функцију 620:
01
07

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 620:

97.116.500

0

0

0

0

97.116.500

0

97.116.500

97.116.500

Водоснабдевање

630
425

Текуће поправке и одржавање

3.000.000

0

3.000.000

5112

Изградња зграда и објеката

3.435.000

600.000

4.035.000

5113

Капитално одржавање зграда и објеката

880.000

0

880.000

7.315.000

0

7.315.000

0

100.000

100.000

0
7.315.000

500.000

500.000

600.000

7.915.000

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

08

Донације од појединаца

13

Вишак прихода – суфицит
Укупно за функцију 630:
Јавна расвета

640

Текуће поправке и одржавање

1.352.400

1.352.400

5112

Изградња зграда и објеката

2.200.000

2.200.000

5113

Капитално одржавање зграда и објеката

0

0

3.552.400
3.552.400

3.552.400

425

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 640:

3.552.400

Локални путеви и улице

451
425

Текуће попр. и одржавање-локална путна мрежа

47.170.000

0

47.170.000

425

Текуће поправке и одржавање

74.260.600

3.000.000

77.260.600

2.172.000

0

2.172.000

5112

Изградња зграда и објеката
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5113

Капитално одржавање зграда и објеката

01.ЈУЛ 2013
1.719.560

14.169.360

136.052.400

0

136.052.400

0

3.300.000

3.300.000

0
136.052.400

1.419.560

1.419.560

4.719.560

140.771.960

12.449.800

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

08

Донације од појединаца

13

Вишак прихода – суфицит
Укупно за функцију 451:
Саобраћај -новчане казне од прекрш.

451
425

Текуће поправке и одржавање

512

Машине и опрема

1.070.000
380.000

380.000

1.450.000

1.450.000

1.450.000

380.000

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 451:
Извори финансирања за главу 2.11:

291.834.300

0

0

Донације од осталих нивоа власти

0

813.712

0

813.712

08

Донације од појединаца

0

0

3.400.000

3.400.000

13

Вишак прихода – суфицит

0

500.000

1.957.130

2.457.130

291.834.300

1.313.712

5.357.130

298.505.142

01

Приходи из буџета

07

Свега за главу 2.11 :

291.834.300

28. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2.12

Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту

160
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси

413

Поклони за децу запослених

414

Отпремнина и помоћи

416

Награде запосленима и остали посебни расход

0

1.800.950

1.800.950

322.650

322.650

10.000

10.000

0

0
0
584.720

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације

50.000

50.000

482

Порези и таксе

15.000

15.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

10.000

10.000

511

Изградња зграда и објеката

512

Машине и опрема

14.400.000

14.984.720

25.000

25.000

1.000.000

1.000.000

900.000

900.000

10.146.400

1.397.000

11.543.400

350.000

120.870

470.870

10.000

750.000

760.000

2.500.000
500.000

150.000

650.000

32.040.000

0

32.040.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

0

750.000

750.000

13

Вишак прихода – суфицит

0

2.252.590

2.252.590

32.040.000

3.002.590

35.042.590

Свега за главу 2.12:

2.13

30. ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
-УДРУЖЕЊА
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29. ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту

160

Дотације Црвеном крсту

800.000

800.000

48194

Међуопштинска организација глувих и наглувих

100.000

100.000

48194

Међуопштинска организација савеза слепих

200.000

200.000

48194

МС Клуб – Књажевац

801.000

801.000

48194

Удружење дистрофичара

100.000

100.000

48194

Тимочка организација параплегичара

100.000

100.000

48194

Окружна организација цивилних инвалида рата

100.000

100.000

48194

Друштво оболелих од дечје парализе

100.000

100.000

2.301.000

2.301.000

8.000.000

8.000.000

10.301.000

10.301.000

10.301.000

10.301.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11.301.000

11.301.000

11.301.000

11.301.000

5.000

481131

30. ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту

160
481

Дотације осталим удружењима грађана
Средства ове апропријације намењена су
финансирању удружења и биће распоређена
посебним актом
Извори финансирања за функцију 160:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Верске и друге услуге заједнице

840
48193

Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:
Извори финансирања за главу 2.13:

01

Приходи из буџета
Свега за главу 2.13:
ФОНДОВИ

2.14

34.ВАТРОГАСНИ ФОНД
Услуге противпожарне заштите

320
421

Стални трошкови

5.000

422

Трошкови путовања

5.000

5.000

423

Услуге по уговору

10.000

10.000

425

Текуће поправке и одржавање

70.000

70.000

426

Материјал

95.000

95.000

512

Машине и опрема

15.000

15.000

200.000

200.000

200.000

200.000

20.000

20.000

300.000

300.000

Извори финансирања за функцију 320:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:
40. АГРАРНИ ФОНД
Пољопривреда

421
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања
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423

4511
512

Услуге по уговору
Субвенције за пољопривреду
Машине и опрема
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900.000

900.000

25.700.000

25.700.000

3.080.000

3.080.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:

46. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Заштита животне средине

530
421

Стални трошкови

423

Услуге по уговору

1.650.000

0

1.650.000

424

Специјализоване услуге

1.000.000

0

1.000.000

425

Текуће поправке и одржавање

250.000

800.000

1.050.000

426

Материјал

100.000

200.000

300.000

451

Субвенције јавним нефинанс. предуз. и организ.

3.500.000

4.580.312

8.080.312

463

Трансфери осталим нивоима власти

0

300.000

481

Дотације удружењима грађана

250.000

0

250.000

512

Машине и опрема

750.000

250.000

1.000.000

7.500.000

0

0

0

6.130.312

0

6.130.312

7.500.000

6.130.312

0

13.330.312

37.700.000

0

0

37.700.000

0

6.130.312

0

6.130.312

37.700.000

6.130.312

0

43.530.312

901.455.025

0

0

901.455.025

Извори финансирања за функцију 530:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода – суфицит
Укупно за функцију 530:

7.500.000

Извори финансирања за главу 2.14:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода – суфицит
Свега за главу 2.14:
Извори финансирања за раздео 2:

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

0

218.745

533.230

751.975

04

Сопствена средства

0

0

19.919.370

19.919.370

06

Донације од међународних организација

0

10.096.180

750.000

10.846.180

5.297.830

7.763.908

07

Донације од осталих нивоа власти

0

2.466.078

08

Донације од појединаца

0

0

3.400.000

3.400.000

13

Вишак прихода – суфицит

0

22.044.990

6.538.460

28.583.450

901.455.025

34.825.993

36.438.890

971.919.908

939.375.025

0

0

939.375.025

УКУПНО РАЗДЕО 2:
УКУПНИ РАСХОДИ
Извори финансирања (раздео 1 и раздео 2)
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

0

218.745

533.230

751.975

04

Сопствена средства

0

0

19.919.370

19.919.370

06

Донације од међународних организација

0

10.096.180

750.000

10.846.180

07

Донације од осталих нивоа власти

0

2.466.078

5.297.830

7.763.908

08

Донације од појединаца

0

0

3.400.000

3.400.000

13

Вишак прихода – суфицит

22.754.990

6.538.460

29.293.450

35.535.993

36.438.890

1.011.349.908

УКУПНИ РАСХОДИ

939.375.025
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ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са Упутством за припрему одлуке о
буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама
за 2014. и 2015. годину, које је донео министар
надлежан за послове финансија на основу одредби
члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени
гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), и Закона о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији (“Службени
гласник РС”, бр.104/2009), број запослених код
корисника буџета не може прећи максималан број
запослених на одређено и неодређено време, и то:
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веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из става 1. овог члана, општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између
усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 12.
Одлуку о промени апропријације и преносу
апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему
доноси
општинско веће.
Члан 13.

1. 149 запослених у локалној администрацији на
неодређено време
2.
15 запослених у локалној администрацији на
одређено време
3.
86 запослених у предшколским установама на
неодређено време
4.
4 запосленa у предшколским установама на
одређено време
5.
24 запослена у ЈП “Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац” које је
индиректни корисник буџета локалне власти
У овој одлуци о буџету средства за плате се
обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.
Члан 8.
За извршавање ове одлуке
одговоран је
председник општине.
Наредбодавац
за
извршење
буџета
је
председник општине.
Члан 9.
Наредбодавац
директних
и
индиректних
корисника буџетских средстава је руководилац,
односно лице које је одговорно за управљање
средствима, преузимање обавеза, издавање налога за
плаћање који се извршавају из средстава органа, као и
за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Члан 10.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом Одлуком, поред функционера ,
односно руководиоца директних и индиректних
корисника буџетских средстава, одговоран је шеф
одељења за финансије и буџет.
Члан 11.
Орган управе надлежан за финансије
обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише општинско

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве
и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије доноси општинско
веће.
Члан 14 .
Општинско
веће
одговорно
је
за
спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и
издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у
складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему,
може поднети захтев Министарству надслежном за
послове финансија за одобрење фискалног дефицита
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат
реализације јавних инвестиција.
Члан 15.
Новчана средства буџета општине, директних и
индиректних корисника средстава тог буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 16.
Обавезе које преузимају директни и индиректни
корисници буџетских средстава морају одговарати
апропијацији која им је за ту намену овом Одлуком
одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,
могу преузети обавезе по уговору који се односи на
капиталне издатке и захтева плаћање у више година,
на основу предлога органа надлежног за послове
финансија, уз сагласност општинског већа, а највише
до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 4. ове одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво
врши из прихода из тих других извора.
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Обавезе преузете у 2012. години у складу са
одобреним апропријацијама у тој години, а не
извршене у току 2012. године, преносе се у 2013.
годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају
се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 17.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе
морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора,
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен
другачији метод.
Члан 18
Корисник буџета може преузимати обавезе на
терет буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није друкчије
прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених Одлуком или су у супротности
са Законом о буџетском систему или другим прописом,
не могу се извршавати на терет буџета.
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утврђеном законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Уколико корисници средстава буџета јединица
локалне самоуправе
у извршавању расхода и
издатака поступе супротно одредбама ст.1. и 2. овог
члана, министар надлежан за послове финансија
привремено ће обуставити пренос трансферних
средстава из буџета Републике Србије.
Члан 22.
Средства распоређена за финансирање
расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе
комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2013. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при
чему су, у складу са истим чланом Закона, председник
општине, односно лице које он овласти, одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 24.

Члан 19.
Корисници буџетских средстава приликом
додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да
поступе у складу са прописима који уређују јавне
набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о
јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана законом којим се уређује буџет
Републике Србије за 2013. годину.
Члан 20.
Обавезе
према
корисницима
буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања
смање,
издаци
буџета
извршаваће
се
по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.

Општинско
веће
донеће
програм
рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме
за извршење тог програма, и о томе обавестити
скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне
сагласности
председника
општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја
2013.године, укилико средства потребна за исплату
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа
средстава која су у складу са овом одлуком
предвиђена за плате том буџетском кориснику и
програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију
средстава за рад у 2013. години на терет капитала
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и
средстава остварених по основу донација.

Члан 21.
Члан 26.
Приоритет у извршавању расхода за робе и
услуге корисника буџетских средстава имају расходи
за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и
одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да
обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала,
као и по основу капиталних издатака измире у року

За
финансирање
дефицита
текуће
ликвидности,
који
може
да
настане
услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима
буџета, председник општине може донети одлуку о
задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о
јавном дугу (“Службени гласник РС”, број 61/2005 и
78/2011).
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Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на
рачун извршења буџета општине до 31. децембра
2012. године, средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2012.години, која су тим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету
општине Књажевац за 2012. годину.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за
реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему који
су укључени у систем консолидованог рачуна трезора,
неће се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан
законом, односно актом Скупштине општине и уколико
тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 28.
Члан 33
Изузетно, у случају да се буџету општине
Књажевац из другог буџета (Републике, покрајине,
друге општине) определе актом наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних
непогода, као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења
ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за
извршавање расхода по том основу, у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 29.
У случају да се у току године обим пословања
или овлашћења директног , односно његовог
индиректног корисника буџетских средстава промени,
износ апропријација издвојених за активности тог
корисника повећаће се, односно смањити.
Одлуку о промени апропријација из предходног
става овог члана доноси општинско веће.
Директни корисник буџетских средстава, уз
одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије,
може
извршити
преусмеравање
апропријација одобрених на име одређеног расхода и
издатака у износу до 5% вредности апропријације за
расход и издатак чији се износ умањује.
Члан 30.
Скупштина
општине
доноси
одлуку
о
задуживању код домаћих и иностраних
поверилаца
ради финансирања капиталних инвестиционих расхода,
а у складу са чланом 33. до 38. Закона о јавном дугу.
У случају недовољног прилива средстава
буџета, за редовно измиривање обавеза буџет може
користити краткорочне позајмице.
Одлуку о коришћењу позајмица доноси
скупштина општине, а у складу са Законом о јавном
дугу.
На терет буџета не могу се издавати гаранције.

Буџетски корисници су дужни, да на захтев
надлежног одељења тј. службе директног корисника,
ставе на увид документацију о њиховом финансирању,
као и да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду (најмање
тромесечно), укључујући и приходе које остваре
обављањем услуга.
Члан 34.
За све што није регулисано овом одлуком
примењиваће се одредбе Закона о буџету Републике
Србије за 2013. годину и остали позитивни законски
прописи.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Ову одлуку доставити Министарству финансија
.
Члан 36
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
“Службеном листу општине
Књажевац”.
Број: 400-217/2013-01
Датум: 01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
18
На основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010,
54/2011) и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“ бр. 4/2009) Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 01.07.2013.
године,донела је

Члан 31.
Приходи који су погрешно уплаћени, или
уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако
посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се у
износима у којима су уплаћени у корист буџета.
Члан 32.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
КЊАЖЕВАЦ
У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
У изборну комисију општине Књажевац у
сталном саставу именују се:
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Емилија Тасић, дипломирани правник, из
Књажевца,ул.Војводе Путника број 78,
за председника, испред Уједињених региона
Србије
- Ана Симоновић-Петковић, дипломирани
правник, из Књажевца, ул. Бранка Ћопића број 1,
за заменика председника, испред Уједињених
региона Србије
1.

Весна Божиновић, дипломирани правник из
Књажевца, ул. Бранка Радичевића
број 6- I/9 за члана, испред Уједињених
региона Србије
- Младен Анђелковић, дипломирани правник
из Књажевца,ул. Копецкова број 5/9
за заменика члана, испред Уједињених
региона Србије
2.

Владан Радовановић, економски техничар,
из Књажевца, ул. Октобарске револуције
број 7, за члана, испред Демократске странке
- Вукосав Јовановић, пензионер из Књажевца,
ул. Југ Богданова број 16,
за заменика члана, испред Либерално
демократске партије
3.

Слободан Ђорђевић, пензионер, из
Књажевца, ул. Али Агићева број 7-2/4,
за члана, испред Демократске странке Србије
- Драгица Ђаковска-Манојловић,
дипломирани економиста, из Књажевца, ул.
Јанка
Катића број 17/5, за заменика члана, испред
Демократске странке

4.

Томислав Митић, пензионер, из Књажевца,
ул. Луке Лазаревића број 16, за члана,
испред Либерално демократске партије
- Дејан Динић, лабораторијски техничар за
биологију, из Каличине, за заменика члана,
испред Демократске странке Србије

5.

Топлица Вујичић, дипломирани правник, из
Књажевца, ул. Бранка Радичевића
број 12- I/5, за члана, испред Социјалистичке
партије Србије
- Ранка Јеленковић, дипломирани правник, из
Књажевца, ул. Војислава Илића
број 11, за заменика члана, испред
Социјалистичке партије Србије
6.

За секретара Изборне комисије општине
Књажевац у сталном саставу именује се:
Сузана Крстић-Николић, дипломирани правник,
из Књажевца,
За заменика секретара Изборне комисије
општине Књажевац у сталном саставу
именује се:
Сања Драгићевић-Мартић , дипломирани
правник, из Књажевца.
III
Мандат Изборне комисије у сталном саставу је
четири године, од именовања.
IV
Седиште изборне комисије је у Књажевцу,
улица Милоша Обилића бр. 1.
V
Услове за рад Изборне комисије обезбеђује
Општинска управа општине Књажевац.
VI
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи решење о именовању Изборне комисије општине
Књажевац у сталном саставу број: 013-1/2012-01 од
07.03.2012. године и разрешавају се председник и
чланови Изборне комисије
општине Књажевац у
сталном саставу и то: Сузана Николић - Крстић,
председника, Топлица Вујичић заменика председника,
Саша Ђурђановић члана, Владимир Голубовић,
заменика члана Ранка Јеленковић, члана, Божидар
Митровић, заменика члана, Најден Виденовић, члана,
Славиша Милојић заменика члана, Емилија Тасић,
члана, Весна
Божиновић, заменика члана, Иван
Милојић, члана, Вукосав Јовановић, заменика члана,
Мирољуб Жикић, члана, Мартин Милетић, заменика
члана.
Разрешава се секретар и заменик секретара
изборне комисије у сталном саставу и то: Бранкица
Милошевић, секретара Изборне комисије и Сања
Драгићевић -Мартић, заменика секретара Изборне
комисије
VII

Најден Виденовић, пензионер, из Књажевца,
ул. Бранка Радичевића број 44/3,
за члана, испред Српске напредне странке
- Славиша Милојић, из Књажевца, ул. Иве
Андрића број 2, за заменика члана,
испред Српске напредне странке
7.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
VIII
ПРАВНА ПОУКА: против овог решења може
се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од
дана доношења.
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147/2013-09 од 28.06.2013. године Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 01.07.2013. године,
донела је

IX
Решење
доставити:
разрешеним лицима и а/а.
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именованим

и
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Центра за социјални рад
„др Михајло Ступар“ у Књажевцу

Број: 013 – 17/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац

I
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
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На основу члана 124 Закона о социјалној
заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011) , члана 14.
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад „Др
Михајло Ступар“ у Књажевцу („Сл. лист општина“, број
7/96 и 14/97) и члана 30. Статута општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 01.07.2013.
године, донела је

СНЕЖАНА НИКОЛИЋ, дипл. психолог, из
Књажевца, именује се за директора Центра за
социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
II
Директор се именује на мандатни период од 4
године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Центра за социјални рад
„Др Михајло Ступар“ у Књажевцу

IV

I

Решење доставити: именованој, Центру за
социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу и
архиви општине Књажевац.

Разрешава се дужности директора Центра за
социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу, због
истека мандата.

Број: 022- 31/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац

- СНЕЖАНА НИКОЛИЋ, дипл. психолог, из
Књажевца
II

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
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Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
III
Решење доставити: именованој, Центру за
социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу и
архиви општине Књажевац.
Број: 022- 30/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац

На основу члана 46. став 4. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 25. и
30. Статута општине Књажевац („Службени лист
општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 01.07.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику
Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

Утврђује се да је престао мандат одборнику
Радосављевић Младену, због подношења усмене
оставке.
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Члан 2.
На основу члана 124 Закона о социјалној
заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011), члана 14.
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад „др
Михајло Ступар“ у Књажевцу („Сл. лист општина“, број
7/96 и 14/97) и члана 30. Статута општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09), а по
добијеној
сагласности
Министарства
рада,
запошљавања и социјалне политике бр. 119–01-

Одлуку о престанку мандата одборнику
Скупштине општине из члана 1. ове Одлуке доставити
Изборној комисији ради доделе мандата новом
одборнику у складу са Законом.
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Члан 3.

Против ове Одлуке о утврђивању престанка
мандата, допуштена је жалба надлежном суду у року
од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
исту објавити
у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 020 - 301/2013-01
01.07.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
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