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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1
На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке
о промени оснивачког акта Туристичке организације
општине Књажевац ради усклађивања са законским
прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број
27/2016) и члана 30. Статута општине Књажевац –
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“,
број 6/2019), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

III
Решење доставити: AGENCIJI ZA RAZVOJ
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC, Одељењу
за привреду и друштвене делатности, Одељењу за
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних
јавних прихода и архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 54/2019-01
20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм
рада о измени и допуни Плана и Програма рада
Туристичке организације општине Књажевац за 2019.
годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке
организације општине Књажевац, Одлуком број 1701/2019, од 20.11.2019. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
III
Решење доставити: Туристичкој
организацији општине Књажевац, Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Одељењу за
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних
јавних прихода и архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 51/2019-01
20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
2
На основу члана 12. тачка 15. Одлуке о
оснивању привредног друштва AGENCIJA ZA
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO („Сл. лист
општине Књажевац“, број 9/09, 13/09, 6/18, 11/18 и
13/18-испр.) и члана 30. Статута општине Књажевац
– Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“,
број 6/2019) Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 20.12.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну
Програма пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2019.
годину, број 231/19 од 09.12.2019. године.

3
На основу члана 27. став 1. тачка 5. Закона
о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019
и 72/2019), члана 12. став 2. тачка 15. Одлуке о
оснивању привредног друштва AGENCIJE ZA
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2009, 13/2009,
6/2018, 11/2018 и 13/2018-испр.) и члана 30. Статута
општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист
општине Књажевац“, број 6/2019), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 20.12.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И
ДОПУНУ ПРОГРАМА СУБВЕНЦИОНИСАЊА
AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC,
DOO KNJAŽEVAC ЗА 2019. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и
допуну Програма субвенционисања AGENCIJE ZA
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за
2019. годину, број 232/19 од 09.12.2019. године.
II
Исплата субвенције вршиће се из буџета
општине Књажевац, у износу од 4.000.000,00 динара,
у складу са Одлуком о буџету општине Књажевац за
2019. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број
28/2018, 4/2019, 12/2019, 15/2019 и 17/2019), према
динамици утврђеној у Измени и допуни Програма
пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE
KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2019. годину, број
231/19 од 09.12.2019. године.
III

II

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

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

IV
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Решење доставити: AGENCIJI ZA RAZVOJ
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC, Одељењу
за буџет, финансије и утврђивање и наплату
локалних јавних прихода, Одељењу за привреду и
друштвене делатности Општинске управе Књажевац
и архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 55/2019-01
20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.

СТРАНА 2

одржавања канализације, управљања комуналним
отпадом,
управљања и уређења гробаља,
сахрањивања, погребне делатности, управљања
јавним
паркиралиштима,
функционисања
и
одржавања објеката јавне расвете, управљања
пијацама, одржавања путева, улица, тргова,
коловоза и тротора, одржавања, уређења и чишћења
јавних површина, одржавања, уређења и чишћења
јавних зелених површина, послова зоохигијене,
контроле стања комуналних објеката, уређаја и
инсталација, начина и безбедности њиховог
коришћења, комуналног реда, становања и
одржавања зграда, и друге послове у областима од
непосредног интереса за грађане.

4
На основу члана 4. став 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
бр. 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачке 2) и члана
32. став 1. тачке 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 4. став 8.
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник
РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18), члана 39.
став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 –УС) и члана 30 Статута
општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл.лист
општине Књажевац“ бр. 6/2019) Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 20.12.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења
Члан 1.

Комунални инспекцијски надзор обухвата
надзор над јавним комуналним и другим јавним
предузећима које је основала општина, односно над
привредним субјектима којима је поверено вршење
комуналне делатности.
Комунални инспектор
Члан 3.
Послове комуналног инспекцијског надзора
из члана 1. ове одлуке за територију општине
Књажевац
комунална инспекција обавља преко
комуналног инспектора.
Приликом вршења надзора, комунални
инспектор има службену легитимацију којом доказује
својство инспектора. Легитимацију комуналног
инспектора издаје начелник општинске управе.
Образац и садржина легитимације комуналног
инспектора прописана је Правилником о изгледу
обрасца
службене
легитимације
инспектора
(„Службени гласник РС“, број 81/15).

Овом одлуком ближе се уређују садржина и
поступак
комуналног
инспекцијског
надзора,
овлашћења и дужности комуналног инспектора и
друга питања од значаја за комунални инспекцијски
надзор.

Мање сложене радње за потребе комуналне
инспекције врше комунални редари.

На питања која нису уређена овом одлуком
примењују се одредбе посебних закона којима се
уређује комунални инспекцијски надзор и сходно и
супсидијарно одредбе закона којима се уређују
инспекцијски надзор и општи управни поступак.

Овлашћења и дужности у погледу делокруга,
вођења поступка, извођења доказа, утврђивања
чињеница, изрицања и предузимања мера

II. ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА

Члан 4.

Комунални инспекцијски надзор

Комунални инспектор је овлашћен да:

Члан 2.
Комунални
инспекцијски
надзор
је
инспекцијски надзор над извршавањем закона и
других прописа у пословима из изворне надлежности
општине, који је у делокругу комуналне инспекције.
Комунални инспекцијски надзор обухвата
надзор у погледу коришћења и одржавања објеката
за снабдевањe водом за пиће, одвођења и
пречишћавања атмосферских и отпадних вода,
одржавања
шахти,
хидраната
и
сливника,

1.
2.

3.
4.

контролише
управљање
неопасним
комуналним отпадом;
контролише чишћење и одржавање јавних
површина око предузећа, установа, спортских
терена и објеката, пословних и стамбених
објеката, градилишта, неизграђених плацева,
стоваришта, као и осталих јавних површина;
контролише
одржавање
јавних
зелених
површина;
контролише
водоводну
и
канализациону
инсталацију;
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5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.
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контролише одржавање јавне расвете;
контролише одржавање фасада, олука и клима
уређаја, као и одржавање, чишћење и уређење
излога и површине око зграда;
контролише
оглашавање
на
отвореним
површинама;
контролише заузеће јавних површина мањим
монтажним објектима привременог карактера,
тезгама,
витринама,
фрижидерима,
изложбеним сталцима, жардињерама, летњим
баштама,
хаварисаним
возилима,
пољопривредним прикључним машинама и
другим стварима и предметима, складиштење
робе и амбалаже испред радњи и других
објеката на улици, тротоарима, скверовима и
осталим површинама јавне намене;
контролише управљање, уређење и одржавање
пијацама, јавним паркиралиштима и гробљима;
контролише одржавање уличних отвора (шахти
и сливника) и хидраната;
контролише одржавање других објеката и
површина од општег, односно јавног интереса,
чија функционалност, изглед и чистоћа утичу на
изглед и уређење насељеног места;
контролише
истовар, утовар и претовар
огревног, грађевинског и другог материјала и
робе са аспекта комуналног реда, изношење
кућног и уличног неопасног отпада, зеленог и
кабастог отпада, шљаке, угљене прашине,
шута, пепела и сл;
контролише испуштање отпадних и фекалних
вода, и одржавање септичких јама;
контролише
сакупљање
и
одвођење
атмосферских вода са јавних површина;
контролише извођење радова од стране
инвеститора на површинама јавне намене,
враћање јавних површина у првобитно стање и
њихово чишћење након завршетка радова;
контролише одржавање катастарских парцела у
грађевинској зони које су видљиве са јавне
површине, односно површине јавне намене или
површине у јавном коришћењу;
контролише услове држања домаћих животиња
и обављање послова зоохигијене;
контролише радно време угоститељских и
занатских објеката;
надзире примену прописа у области становања
и одржавања зграда;
врши увид у опште и појединачне акте,
евиденције и другу документацију вршилаца
комуналне делатности и других правних и
физичких лица;
врши идентификацију лица путем увида у личну
исправу или
другу јавну исправу
са
фотографијом;
саслуша и узима изјаве од одговорних лица,
присутних лица и сведока;
врши увиђај, односно прегледа објекте,
постројења и уређаје за обављање комуналне
делатности и пословне просторије ради
прикупљања неопходних података;
врши увиђај, односно прегледа објекте,
постројења и уређаје који служе коришћењу
комуналних услуга, укључујући и оне које
представљају
унутрашње
инсталације
и
припадају кориснику комуналне услуге;
фотографише и сними простор у коме се врши
инспекцијски надзор, као и ствари које су
предмет надзора;
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26. записником налаже или предлаже мере за
отклањање
незаконитости,
односно
неправилности у одређеном року, ради
усаглашавања пословања и поступања са
законом,
подзаконским
прописима
и
општинским/градским одлукама, а уколико
надзирани субјекат не поступи по наложеним
мерама из записника, доноси решење о
налагању мера, осим код нерегистованих
субјеката када се мере изричу само решењем;
27. окончава поступак записником уколико странка
у року који је одређен записником изврши
наложене мере;
28. наложи кориснику извршење утврђених обавеза
као и отклањање недостатака на унутрашњим
инсталацијама
и
да
приступи
тим
инсталацијама приликом извршења решења
којим је наложио отклањање недостатака или
искључење корисника са комуналног система;
29. нареди решењем уклањање ствари и других
предмета са површина јавне намене ако су они
ту остављени противно прописима;
30. наложи
решењем
уклањање,
односно
премештање возила, као и постављање уређаја
којима се спречава одвожење возила са
површина јавне намене ако су остављена
противно прописима;
31. забрани решењем одлагање отпада на местима
која нису одређена за ту намену;
32. забрани решењем спаљивање отпада изван за
то одређеног постројења;
33. забрани паљење траве и другог растиња,
отпадне предмете и материјале на путу и дуж
путног појаса;
34. забрани решењем одлагање комуналног отпада
ван за то одређених комуналних контејнера и
типских посуда;
35. забрани решењем премештање комуналних
контејнера од стране неовлашћених лица, као и
њихово оштећење и уништење;
36. забрани решењем бацање горућих предмета и
неохлађеног пепела у комуналне контејнере и
корпе за отпад;
37. забрани решењем одлагање комуналног отпада
на
местима
која
нису
одређена
као
одлагалишта,
трансфер
станице
или
регистроване комуналне депоније и на
приступне путеве тим локацијама;
38. забрани
решењем
одлагање
отпадног
грађевинског материјала, земље и осталог
грађевинског материјала ван за то одређене
локације;
39. забрани решењем одлагање отпада, земље,
грађевинског материјала и отпадних материја у
водотоке и на обале водотока;
40. забрани решењем оштећење и уништење
водоводне и канализационе инсталације;
41. забрани решењем оштећење и уништење
инсталације јавне расвете;
42. забрани решењем оштећење и уништење
дечијих игралишта, ограда, клупа и осталог
имобилијара и опреме на игралиштима;
43. забрани решењем оштећење и уништење
зелених површина, засада и осталог пратећег
имобилијара и опреме;
44. забрани решењем оштећење и уништење
објеката од општег јавног интереса;
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45. забрани решењем заузеће и уређење
површина јавне намене без одобрења
надлежне службе;
46. забрани обављање комуналне делатности
субјекту који ту делатност обавља супротно
одредби члана 9. Закона о комуналним
делатностима;
47. нареди обустављање радова који се бесправно
изводе на јавним површинама или противно
важећим прописима и издатој документацији;
48. нареди уклањање снега и леда са путева,
улица и тротоара као и уклањање леденица са
кровова и тераса;
49. нареди трајно уклањање засада који оштећују
или могу да оштете мрежу јавних инсталација;
50. нареди поткресивање дрвећа које додирује
електро и телефонску мрежу и јавну расвету
51. нареди
обавезу
вршења
зоохигијенске
делатности;
52. одреди рокове за отклањање неправилности
или недостатака, односно за извршење
решења;
53. издаје прекршајни налог када је за прекршај у
надлежности
комуналне
инспекције
од
прекршајних санкција предвиђена једино
новчана казна у фиксном износу и подноси
захтев за покретање прекршајног поступка,
односно пријаву за привредни преступ или
кривично дело када оцени да постоји сумња је
повредом прописа учињен прекршај, привредни
преступ или кривично дело;
54. предузима и друге радње и мере утврђене
законом и одлукама Скупштине општине
Књажевац.
Самосталност у раду
Члан 5.
Комунални
инспектор
обавештава
непосредно
претпостављеног,
руководиоца
инспекције и начелника општинске управе о појавама
битнијег нарушавања самосталности и незаконитог
утицаја на његов рад.
Разлика у овлашћењима комуналне
инспекције и комуналне милиције
Члан 6.
За разлику од комуналне милиције, која
изузетно може бити овлашћена на вођење управног
поступка
и
доношење
решења,
комунална
инспекција води поступак комуналног инспекцијског
надзора, као посебан управни поступак, што
укључује сачињавање записника и доношење
решења којим се изричу управне мере.
Изузетно, у једноставним и очигледним
стварима нарушавања комуналног реда, које су
мањег обима и значаја и не захтевају вођење
управног поступка, изрицање управне мере и
праћење њеног извршења, а у којима инспектор
затекне лице у вршењу прекршаја (нпр. бацање
кућног и другог комуналног отпада ван посуда за
одлагање отпада), комунална инспекција овлашћена
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је да, без вођења управног поступка, изда
прекршајни налог, који садржи утврђене чињенице и
доказе.
III. ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Покретање поступка комуналног
инспекцијског надзора по представци
Члан 7.
При
покретању
поступка
комуналног
инспекцијског надзора по службеној дужности,
комунални инспектор узима у обзир пријаве и друге
представке правних и физичких лица којима се
иницира поступак комуналног инспекцијског надзора,
и одлучује о покретању поступка у складу са
законом.
Налог за комунални инспекцијски надзор
Члан 8.
Када се заустављањем или остављањем
возила, односно постављањем или остављањем
објеката, уређаја и других ствари и предмета
супротно прописаним обавезама омета вршење
комуналне услуге, коришћење комуналних објеката
или пута или када је неопходно предузимање хитних
мера у јавном интересу, односно када то захтевају
разлози спречавања или отклањања непосредне
опасности по комунални ред и друга добра и права
која штити комунална инспекција, комунални
инспекцијски надзор може се вршити без издавања
налога за комунални инспекцијски надзор.
Обавезе надзираних субјеката
Члан 9.
Правна и физичка лица дужна су да
комуналном
инспектору
омогуће
несметано
обављање надзора, да му без одлагања дају
потребне податке и ставе на увид и располагање
потребну документацију и друге доказе, ако
комунални инспектор не може да их прибави по
службеној дужности, и изјасне се о чињеницама које
су од значаја за вршење надзора.
Записник
Члан 9.
О сваком извршеном надзору и предузетим
радњама комунални инспектор саставља записник, у
складу са законом.
Изузетно, у случају из члана 6. став 2. ове
одлуке комунални инспектор не саставља записник.
Посебна мера наредбе

СТРАНА 5

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 18
Члан 10.

Комунални
инспектор,
у
вршењу
инспекцијског надзора из члана 8. ове одлуке,
наредиће решењем кориснику, односно сопственику,
ако је присутан, да одмах уклони ствари, односно
предмете, под претњом принудног извршења.
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односно да није у питању хитна мера, односно
радња која не трпи одлагање.
Решење општинског већа је коначно у
управном поступку и против њега се може покренути
управни спор.
Сарадња у комуналном инспекцијском надзору

Ако се лице из става 1. овог члана не налази
на лицу места, комунални инспектор ће, без
саслушања странке, донети решење којим ће
наложити да се возила, ствари и други предмети
уклоне у одређеном року, који се може одредити и на
минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на те
ствари, односно предмете уз назначење дана и часа
када је налепљено и тиме се сматра да је
достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не утиче на
ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи
по датом налогу, комунални инспектор ће одредити
постављање уређаја којим се спречава одвожење
возила, односно одредиће да се возила, ствари и
други предмети уклоне о трошку корисника, односно
сопственика, на место које је за то одређено.

Члан 12.
Комунални инспектор у обављању послова
сарађује са органом унутрашњих послова и другим
инспекцијама, у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата
нарочито: међусобно обавештавање, размену
информација, пружање непосредне помоћи и
предузимање заједничких мера и активности од
значаја
за
обављање
послова
комуналног
инспекцијског надзора.
Када комунални инспектор утврди повреду
прописа чију примену контролише други орган,
односно друга инспекција, дужан је да о томе
обавести надлежни орган, односно надлежну
инспекцију.

Трошак из става 4. овог члана се утврђује
актом надлежног органа општине/града и може да
обухвата трошкове поступка, одношења возила,
ствари и другог предмета, лежарине и друге доспеле
трошкове.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог
члана не одлаже његово извршење.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара, казниће се за прекршај правно лице ако:

Прекршаји
Члан 13.

Мере за отклањање неправилности. Решење и
жалба

1.

Члан 11.

2.

Ако комунални инспектор приликом вршења
надзора утврди да пропис није примењен или да је
неправилно примењен, наложиће мере и рок за
отклањање неправилности записником, а уколико
странка не поступи по наложеним мерама из
записника донеће решење о отклањању утврђене
неправилности и одредиће рок за њено отклањање.
На решење комуналног инспектора може се
изјавити жалба општинском већу у року од 15 дана
од дана достављања решења, осим ако је законом
другачије предвиђено.
Жалба не одлаже извршење решења
комуналног инспектора, осим ако је законом
другачије одређено. Када, у складу са овом одлуком,
жалба не одлаже извршење решења, комунални
инспектор може из оправданих разлога одредити да
жалба одлаже извршење решења, што образлаже у
решењу. Оправдани разлози подразумевају да
одлагање извршења није противно јавном интересу,

3.

онемогући, омета или вређа комуналног
инспектора у вршењу послова комуналног
инспекцијског надзора;
не достави тражене податке, које комунални
инспектор није могао да прибави по
службеној дужности, у року који одреди
комунални инспектор, или на други начин
отежава,
неоправдано
одлаже
или
продужава (одуговлачи) вршење комуналног
инспекцијског наздора;
не
поступи
по
решењу
комуналног
инспектора.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу у фиксном износу од
15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник, новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара.
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Члан 2.

За прекршаје из овог члана, комунални инспектор
издаје прекршајни налог у складу са законом којим се
уређују прекршаји.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко
лице у једноставним и очигледним стварима
нарушавања комуналног реда (члан 6. став 2).]
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
На одредбе одлука којима се уређују услови
обављања комуналних делатности, права и обавезе
корисника комуналних услуга, обим и квалитет
комуналних услуга , које нису усаглашене са
одредбама ове одлуке примењују се одредбе ове
Одлуке.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Број: 355-212/2019-01
Дана: 20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
5
На основу члана 64-67. Закона о буџетском
систему (“Сл. гласник РС”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013,63/2013исправка, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана
63. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл.
гласник РС'', бр. 25/2013), члана 2. и 61. Закона о
становању и одржавању зграда (''Сл. гласник РС'',
бр. 104/2016) и члана 30. став 1. алинеја 7. Статута
oпштине Књажевац- Пречишћени текст ("Службени
лист општине Књажевац", бр. 6/2019), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној дана
20.12.2019. године, донела је

Овом Одлуком уређују се:
1.
2.
3.
4.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Буџетски фонд се оснива ради стварања
услова за повећање енергетске ефикасности у
Општини Књажевац, у циљу смањења потрошње
енергије, смањења трошкова за енергенте,
побољшање комфора корисника, смањења
негативних утицаја на животну средину и продужења
животног века објеката и система употребом
савремених еколошких материјала и технологија.
Члан 4.
Из средстава Буџетског фонда могу се
финансирати програми, пројекти и активности у
области подизања енергетске ефикасности на
територији Општине Књажевац.
Члан 5.
Буџетски фонд се оснива као евиденциони
рачун у оквиру главне књиге трезора, код директног
корисника ''Општинска управа Књажевац''.
Буџетски фонд послује у складу са законом
којим се уређује буџетски систем.
Буџетски фонд се оснива на неодређено
време.
Члан 6.
Рад Буџетског фонда је јаван.
Средства Буџетског фонда се користе строго
наменски.
III ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
Члан 7.
Потребна финансијска средства за рад
Буџетског фонда обезбеђују се из:
1.
2.

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд за
енергетску ефикасност Општине Књажевац (у даљем
тексту: Буџетски фонд).

циљеви и сврха оснивања Буџетског фонда,
извори финансирања и коришћење
средстава Буџетског фонда,
начин расподеле средстава Буџетског
фонда и
управљање Буџетским фондом.

II ЦИЉЕВИ И СВРХА ОСНИВАЊА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ОПШТИНЕ
КЊАЖЕВАЦ
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3.

апропријација обезбеђених у оквиру буџета
Општине Књажевац за текућу годину;
наменских прихода буџета (приходи
остварени на основу међународне,
регионалне и локалне сарадње и сарадње
са републичким органима на програмима,
пројектима и другим активностима у
области енергетике и енергетске
ефикасности);
дотација из буџета Републике Србије,
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4.
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донација, прилога, поклона, средстава
остварених на конкурсима за програме и
пројекте и
других извора, у складу са законом.
Члан 8.

Средства Фонда користе се за:
1.
2.
3.
4.
5.

подизање енергетске ефикасности станова,
зграда и кућа,
подизање енергетске ефикасности јавних
објеката,
подизање енергетске ефикасности јавног
осветљења,
подизање енергетске ефикасности система
даљинског грејања,
унапређење и подизање енергетске
ефикасности појединих система од интереса
за Општину Књажевац.

IV НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА
Члан 9.
Средства из Буџетског фонда користе се у
складу са годишњим програмом коришћења
средстава, које доноси Општинско веће општине
Књажевац.
Годишњи програм из претходног става
предлаже Одељење Општинске управе Књажевац
надлежно за послове енергетске ефикасности.
Средства Буџетског фонда расподељују се
путем јавног конкурса и путем појединачних давања.
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V УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ ФОНДОМ
Члан 12.
Буџетским фондом управља одељење
Општинске управе Књажевац надлежно за послове
финансија.
Управљач Буџетског фонда одговоран је за
располагање средствима, као и за њихово законито
и наменско коришћење.
Члан 13.
Све стручне и административне послове за
потребе Буџетског фонда обавља одељење
Општинске управе Књажевац надлежно за послове
енергетске ефикасности, док финансијске послове
обавља одељење Општинске управе надлежно за
послове финансија.
Одељење Општинске управе Књажевац
надлежно за послове енергетске ефикасности
подноси годишњи извештај о раду Буџетског фонда
Општинском већу општине Књажевац, најкасније до
31. марта текуће године за претходну годину.
Извештај из претходног става обавезно
садржи финансијски извештај, који припрема
одељење Општинске управе надлежно за послове
финансија.
Извештај о раду Буџетског фонда се по
усвајању од стране Општинског већа општине
Књажевац доставља министарству надлежном за
послове енергетске ефикасности.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
Члан 14.
Општинско веће општине Књажевац, по
доношењу годишњег програма коришћења
средстава Буџетског фонда, доноси одлуку о
реализацији активности које су утврђене у годишњем
програму, и која обавезно садржи проценат учешћа,
услове под којима јединица локалне самоуправе
учествује у финансирању ових активности и
критеријуме за избор корисника средстава Буџетског
фонда.
Општинско веће општине Књажевац
образује комисију са расподелу средстава
корисницима Буџетског фонда, која спроводи конкурс
у складу са законом и годишњим програмом.
Решење о расподели средстава по јавном
конкурсу доноси Општинско веће Општине
Књажевац.
Решење из става 3. овог члана је коначно.
Члан 11.
Појединачно давање подразумева
процедуру доделе средстава Буџетског фонда на
основу одлуке Општинског већа општине Књажевац,
без спроведеног јавног конкурса, у складу са
годишњим програмом.
За појединачна давања може се определити
највише 5% средстава од укупно опредељених
средстава Буџетском фонду на годишњем нивоу.
Укупну висину средстава за појединачна
давања
утврђује
Општинско
веће
општине
Књажевац.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Књажевац", а примењиваће се од 01.01.2020. године.

Број: 312- 311/2019-01
Дана: 20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 –други закони, 101/2016 и 47/2018)
и члана 68. став 1. Статута општине Књажевац пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“,
број 6/2019), у вези члана 1., члана 3. и члана 4.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,
број 21/2016, 113/2017 и
95/2018), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној 20.12.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ
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Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне
Одлуке о Општинској управи Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“, број 28/2016 и 8/2017), у даљем
тексту: Одлука.
Члан 2.
У Одељку I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ, члан 5.
став 1 мења се и гласи:
„Запосленима у Општинској управи, у складу
са Законом, сматрају се функционери који на основу
обавеза или овлашћења утврђених законом, имају
обавезу, односно користе право да буду на сталном
раду (заснивају радни однос) ради вршења
дужности, службеници и намештеници.“
Члан 3.
У Одељку II ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ, члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Општинска управа:
1) Припрема нацрте прописа и друге акте које
доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско веће;
2) Извршава одлуке и друге акте Скупштине
општине, председника Општине и
Општинског већа;
3) Решава у управном поступку у првом
степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у
управним стварима из надлежности
Општине;
4) Обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине општине;
5) Извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено Општини;
6) Води законом прописане евиденције и стара
се о њиховом одржавању;
7) Обавља стручне и административнотехничке послове за потребе рада
Скупштине општине, председника Општине
и Општинског већа;
8) Пружа помоћ месној заједници у обављању
административно-техничких и и
финансијско-материјалних послова;
9) Образује службу правне помоћи која пружа
бесплатну правну помоћ;
10) Доставља извештај о свом раду на
извршењу послова из надлежности Општине
и поверених послова, председнику Општине,
Општинском већу и Скупштини општине, по
потреби, а најмање једном годишње.“
Члан 4.
У члану 9. Одлуке у ставу 1 у тачки 2. реч
“мандатну“ замењује се речју „новчану“.
Члан 5.
У Одељку III ОРГАНИЗАЦИЈА И
НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, у члану 10. у
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ставу 1 иза речи: „сродних“, додају се речи:
„управних, стручних и других“.

Члан 6.
У члану 17. Одлуке став 3 мења се и гласи:
„Уже унутрашње организационе јединице одсеци игрупе уређују се обједињеним актом о
организацији и систематизацији радних места
Општинске управе, служби и организација, који
усваја Општинско веће на предлог начелника
Општинске управе.“
Члан 7.
У члану 18. Одлуке у ставу 4 реч: „три“
замењује се речима: „највише два“.
Члан 8.
Члан 19. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 19.
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);
вођење Регистра матичних књига, издавање извода
и уверења из Регистра матичних књига; 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
пријем захтева за потребе Агенције за привредне
регистре; 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 информација 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 који се односе на: израду
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, оперативну експлоатацију
рачунарске опреме, послове информатике и
аутоматске обраде података, одржавање
информационог система и модернизацију истог;
управљање налозима овлашћених службених лица и
додељивање нивоа приступа у складу са
функционалностима система на порталу еУправа,
обезбеђење приступа подацима из електронских
службених евиденција, омогућавање овлашћеним
службеним лицима да пружају услуге електронске
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управе; обавезну садржину званичне интернет
презентације општине, послове у вези са
објављивањем Службеног листа општине Књажевац,
као и послове одбране.
Припрема нацрте аката које усваја
надлежни орган из области цивилне заштите на
територији Општине у складу са јединственим
системом заштите и спасавања, прати и усклађује
своје планове и програме заштите и спасавања са
планским документима Републике Србије, припрема
нацрте докумената Процене ризика од катастрофа,
Локалног плана смањења ризика од катастрофа и
Плана заштите и спасавања, обавља стручне
оперативне, планске и организационе послове
заштите и спасавања и обавља и друге послове у
складу са Законом.
Прати и стара се о примени и спровођењу
прописа о управи, општем управном поступку и
канцеларијском пословању; прати прописе, указује
на усклађеност односно не усклађеност аката и
иницира усаглашавање аката из надлежности
Општинске управе; израђује општа и појединачна
акта из надлежности Општинске управе; предлаже и
припрема нацрте општих аката које доноси начелник
Општинске управе; припрема и израђује општа и
појединачна акта из свих других области које нису
предвиђене делокругом рада других одељења.
Врши стручне и административне послове у
вези са захтевима из области доступности
информација од јавног значаја.
Одлучује о захтевима за одобравање
бесплатнеправне помоћи грађанима и пружа
бесплатну правну помоћ у складу са законом.
Врши послове управљања људским
ресурсима који се односе на: стручне послове у
поступку запошљавања и избора кандидата,
припрему предлога кадровског плана, вођење
кадровске евиденције запослених, припрему и
спровођење програма стручног оспособљавања и
програма обуке запослених, утврђивање потреба за
стручним усавршавањем запослених и додатним
образовањем службеника, анализу резултата и
праћење ефеката оцењивања службеника, израду
нацрта управних аката о правима и обавезама из
радног односа запослених, изабраних и
постављених лица у Општинској управи и другим
органима Општине, као и друге послове из ове
области.
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, као и друге послове у складу са законом.
Одељење може да вршии послове који се
односе на физичко-техничко обезбеђивање објекта и
редовно одржавање хигијене (чишћење и спремање)
пословних (радних) просторија, у зависности 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.
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За обављање 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:
1. Месна канцеларија Кална са седиштем у
Кални - за насељена места Кална, Иново, Стањинац,
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 канцеларија Трговиште са
седиштем у Трговишту - за насељена места
Трговиште, Видовац и Штитарац.
Месне канцеларије врше послове који се
односе на лична стања грађана, вођење Регистра
матичних књига и издавање извода и уверења из
Регистра матичних књига, 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 складу са законом.
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.
Месне канцеларије врше и друге послове у
складу са Законом, Статутом општине и општим
актима.“
Члан 9.
У члану 21. Одлуке у ставу 5 речи: “јавних
служби“ и запета испред речи се бришу.
У истом члану у ставу 9 речи: „канцеларијску
и теренску контролу“, замењују се речима: “пореску
контролу“.
Члан 10.
Члан 22. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 22.
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, дечије,
социјалне и борачко инвалидске заштите, примарне
здравствене заштите, заштите културних добара,
повереништва Комесаријата за избеглице, потреба
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националних
мањина,
привреде,пољопривреде,
водопривреде, робних резерви као и све друге
послове у области привреде и друштвених
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,
јавна предузећа (послови контроле цена услуга и
исплате зарада, праћење реализације програма
пословања и тромесечног извештавања надлежном
министарству) и енергетски заштићеног купца.
У
обављању
послова
из
области
пољопривреде и руралног развоја 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 и припреме,
спровођења и праћења реализације програма мера у
области пољопривреде и руралног развоја.
Стара се о изради 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 породици
са децом, социјалне заштите које су поверене
општини у складу са законом; послови уписа деце у
први разред основне школе и у припремни
предшколски разред.
Врши послове интерне финансијске
контроле који обухватају контролу и оверу захтева за
пренос средстава индиректних корисника буџета
општине Књажевац, установа социјалне и
здравствене заштите чији је оснивач општина
Књажевац, васпитно-образовних установа на
територији општине Књажевац и других правних
субјеката у којима јавна средства чине више од 50%
прихода, као и интерне финансијске контроле
средстава расподељених по конкурсу.
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 противпожарне
заштите, осигурања и у вези са осигурањем
непокретности, имовине и лица.
Врши послове безбедности и здравља на
раду.
Врши послове управног надзора над радом
установа културе чији је оснивач општина; јавних
предузећа, туристичке организације, установа
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социјалне заштите, предшколске установе и других
правних субјеката чији је оснивач општина.
Учествује у изради нормативних аката и
стратешких докумената 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 11.
У члану 23. Одлуке у ставу 1 иза речи: “до
доношења планских докумената“ брише се знак
интерпункције тачка запета и додају се речи: „и уноса
у регистар;“ .
У истом члану став 3. мења се и гласи:
„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 делатности, праћење остваривања
основних комуналних функција (снабдевање водом и
одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина,
одржавање јавних зелених површина, јавне расвете
и друго, у складу са законом), праћење доношења
програма и планова комуналних предузећа на
територији општине и њихове реализације; праћење
квалитета пружања комуналних услуга. Врши
послове из стамбене области и то: води Регистар
стамбених заједница и организује рад Регистра
према територијалној надлежности, уводи принудну
управу поверавањем послова управљања зградом
професионалном управнику, стара се о одржавању
зграда и безбедности њиховог коришћења, остварује
сарадњу са стамбеним заједницама, спроводи
поступак исељења бесправно усељених лица у
станове и заједничке и самосталне делове зграда,
прати цене стамбено-комуналних услуга, стамбену
изградњу и врши послове државне управе у
стамбеној области, а које су поверене Општинској
управи.“
У истом члану иза става 4 додаје се нови
став 5 који гласи:
„Прикупља и анализира податке о начину
коришћења и количине употребљене енергије;
припрема програм енергетске ефикасности о
планираном начину остваривања и величини
планираног циља уштеде енергије за период од
најмање 3 године; припрема План енергетске
ефикасности са мерама и активностима за његово
спровођење, који се доноси на период од годину
дана; предлаже мере које доприносе ефикасном
коришћењу енергије; стара се о припреми годишњег
извештаја о спроведеним мерама и активностима
дефинисаним Планом и програмом енергетске
ефикасности и предузима друге мере и активности
прописане Законом о енергетици, Законом о
ефикасном коришћењу енергије и другим
подзаконским актима која регулишу ову материју;
припрема критеријуме за расписивање конкурса за
суфинансирање мера енергетске ефикасности у
зградарству; учествује у избору корисника
субвенција, прати реализацију одобрених пројеката
и пише извештаје о спроведеном конкурсу.
Досадашњи ставови 5 и 6 постају ставови 6
и 7.
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Члан 12.
У члану 24. Одлуке иза става 1 додају се
нови ставови 2 и 3 који гласе:
„Врши послове провере испуњености
прописаних услова за обављање делатности и
пружање услуга уређених Законом о туризму.
Врши инспекцијски надзор у области
спорта, у складу са законом.“
Досадашњи став 2 постаје став 4.
Члан 13.
У Одељку IV РУКОВОЂЕЊЕ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, у члану26. у ставу 3 речи:
„Скупштини општине и“ се бришу.
Члан 14.
У Одељку V ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА ОПШТИНЕ, у члану 31.
после става 2 додаје се нови став 3 који гласи:
„Општинска управа обавезна је да редовно
прати извршење буџета и по потреби, а најмање два
пута годишње информише председника Општине, а
обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода.“
Члан 15.
У Одељку VI ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И
УСТАНОВАМА, после члана 35. додаје се нови члан
35а и гласи:
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88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 88. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и
47/2018) и члана 30. став 1. алинеја 18. Статута
општине Књажевац- Пречишћен текст (''Сл. лист
општине Књажевац'', бр. 6/2019), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 20.12.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Споразум о заједничком
управљању комуналним отпадом између градова
Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин,
Књажевац, Кладово и Бољевац
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Споразум о
заједничком управљању комуналним отпадом
између градова Зајечара и Бора и општина
Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац.
Члан 2.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине
Књажевац да потпише Споразум о заједничком
управљању комуналним отпадом између градова
Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин,
Књажевац, Кладово и Бољевац.
Члан 3.

„Члан 35а
Када органи Општине решавају о правима,
обавезамаили правним интересима физичког или
правног лица, односно друге странке, Општинска
управа по службеној дужности врши увид, прибавља
и обрађује податке из евиденција, односно регистара
које у складу са посебним прописима воде државни
органи, органи територијалне аутономије, јединица
локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у
складу са законом.
Увид, прибављање и обрада података из
евиденција, односно регистара који се воде у
електронском облику у поступку из става 1 овог
члана, врши се путем информационог система који
обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.
У поступку из става 1 овог члана Општинска
управа може вршити увид, прибављати и
обрађивати само оне податке који су законом или
посебним прописом утврђени као неопходни за
решавање о одређеном праву, обавези или правном
интересу странке.“
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 020 - 31/2019-01
Дана: 20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
7
На основу члана 21. Закона о управљању
отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010,
14/2016 и 95/2018-др.закон), члана 10. Закона о
комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Књажевац''.
Број: 352 – 116/2019-01
Дана: 20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
8
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018),
члана 2. став 3. тачка 4) и члана 9. став 7. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. Закона о
јавно приватном партнерству и концесијама
("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и
104/2016, у даљем тексту: Закон о ЈПП), члана 30.
Статута општине Књажевац- Пречишћен текст
(„Службени лист општине Књажевац“ брoj 6/2019),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
дана 20.12.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка реализације пројекта јавноприватног партнерства без елемената концесије
за изградњу Регионалног центра за управљање
отпадом и пружање услуга третмана и одлагања
комуналног отпада
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак јавноприватног партнерства без елемената концесије за
изградњу регионалног центра за управљање
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отпадом и пружање услуга третмана и одлагања
комуналног отпада (у даљем тексту: пројекат ЈПП).
Пројекат ЈПП за свој основ има Споразум о
заједничком управљању комуналним отпадом
између града Зајечара и општина Мајданпек,
Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац из
2014.године (у даљем тексту: Споразум) и Одлуку са
12-ог
састанка
Координационог
одбора
за
имплементацију
Споразума
да
се
пројекат
финансира кроз јавно-приватно партнерство од дана
22.02.2018 године.

СТРАНА 12
Члан 8.

На све што овом Одлуком није дефинисано
примењиваће се одредбе закона и подзаконских
аката.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Књажевац“.

Члан 2.
Поступак
реализације
пројекта
ЈПП
спроводиће се у складу са одредбама Закона о ЈПП
и других одговарајућих законских и подзаконских
аката.
Јавна тела која учествују у поступку
реализације пројекта ЈПП су град Зајечар, град Бор,
општина Бољевац, општина Кладово, општина
Мајданпек, општина Неготин и општина Књажевац (у
даљем тексту: јавна тела).
Члан 3.
Општина Књажевац је сагласна да се
предлог пројекта ЈПП израђен у складу са Законом
достави Комисији за јавно-приватно партнерство и
надлежним органима, пре усвајања од стране органа
за одобравање пројекта.
Општина Књажевац је сагласна да град
Зајечар у име јавних тела достави предлог пројекта
ЈПП Комисији за јавно-приватно партнерство и
заступа сва јавна тела у поступку јавне набавке
приватног партнера у својству наручиоца.
Члан 4.
Надлежни орган за одобравање и давање
сагласности на пројекат ЈПП (Комисија за јавноприватно партнерство) донеће одлуку у законом
предвиђеном року.
Члан 5.
Надлежни орган донеће одлуку о покретању
поступка јавне набавке за избор приватног партнера
после давања сагласности из претходног става, у
складу са законом.
Члан 6.
Потписивање уговора о јавно-приватном
партнерству извршиће се по претходно спроведеном
поступку, у складу са законом.

Члан 7.
Ова Одлука представља основ Општине
Књажевац за спровођење поступка прописаног
Законом пред надлежним институцијама и органима,
као и да своја акта, уколико то буде био случај, може
ускладити и/или изменити ради реализације пројекта
ЈПП.

Број: 352 – 117/2019-01
Дана: 20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
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На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 - др. закон), члана 12. Закона о промету
непокретности („Сл. гласник РС“ , бр. 93/2014,
121/2014 и 6/2015), члана 4, члана 11, став 2. и
члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.
лист општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и
15/2019) и члана 30. Статута општине Књажевац –
Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“ број
6/2019), а по спроведеном поступку јавног
надметања отуђења грађевинског земљишта из
јавне својине општине Књажевац по Огласу бр.46384/2019-09 од 31.10.2019. године, у складу са
Програмом отуђења, давања у закуп и прибављања
грађевинског земљишта за 2019. годину („Сл. лист
општине Књажевац“ бр. 2/2019, 4/2019, 7/2019,
12/2019 и 15/2019), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној дана 20.12.2019.
године,
донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
из јавне својине
Општина Књажевац отуђује из јавне својине,
неизграђено грађевинско земљиште и то: кп.
бр. 799/3 КО Књажевац, уписану у ЛН. бр. 10320 КО
Књажевац, као јавна својина општине Књажевац, у
површини од 0.02,70 ха, у својину најповољнијем
понуђачу, овде купцу, Здравственој установи
Апотеци „ЖАЛФИЈА“, са седиштем у Сврљигу, на
адреси у ул. Хаџићева бр. 2, са матичним бројем
17863959, ПИБ 108319489, (у даљем тексту: Купац),
за
изградњу
објеката
пословног
карактера,
централних градских служби и објеката здравства,
спратности: мах По+П+1+Пк (за пословне објекте),
Коефицијенат изграђености: Ки=1,5; Коефицијенат
заузетости: Кз=60%; а у складу са Планом Генералне
регулације Књажевца (Блок II „Језава“) („Сл. лист
општине Књажевац“, број 9/1/2011 и 33/2016).
2. Неизграђено грађевинско земљиште из
тачке 1. ове Одлуке отуђује се након спроведеног
поступка отуђења по Јавном огласу путем јавног
надметања бр. 463-84/2019-09 од 31.10.2019. године,
у виђеном стању, комунална опремљености
-
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објектима друштвеног карактера: добра, саобраћајна
повезаност са локалним, односно градским центром,
радним зонама и другим садржајима у насељу:
добра,
асфалтним
коловозом,
опремљеност
комуналном инфраструктуром (В, К, Ел. инст., ПТТ):
у целости опремљена.
3. Неизграђено грађевинско земљиште из
тачке 1. ове Одлуке, отуђује се за купопродајну цену
у укупном износу од 216.000,00 динара.
Износ купопродајне цене из става 1. ове
тачке умањује се за износ од 86.400,00 динара, који
је уплаћен од стране Купца на име гарантног износа
за учешће у поступку јавног надметања, дана
29.11.2019. године, а преостали износ у висини од
129.600,00 динара, се уплаћује пре закључења
Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта из тачке 1. ове Одлуке, на рачун јавног
прихода број 840-841151843-84, по моделу 97, са
позивом на број 60-045, уз обавезу доставе доказа о
уплати општини Књажевац.
Купац
се обавезује да прибави сву
потребну документацију и одоборења за градњу, да
плати доприносе за уређивање грађевинског
земљишта у складу са одлуком којом се регулише
ова област, као и да измири порезе и све друге
трошкове у вези промета у складу са важећим
прописма.
4. Купац као будући инвеститор је дужан да
на предметној парцели изгради објекте, тј. да
грађевинско земљиште приведе намени утврђеној у
тачки 1. ове Одлуке у року од 5 година од дана
увођења у посед.
Уколико Купац не поступи по претходном
ставу ове тачке, Општина може раскинути Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине
једностраном изјавом воље, уз друга права и
обавезе у складу са Огласом и Уговорима.
5. Обавезују се Купац да, на основу ове
Одлуке, у року од 30 дана, од дана ступања на снагу
ове Одлуке са општином Књажевац закључи Уговор
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из
јавне својине из тачке 1. ове Одлуке, којим ће се
ближе регулисати права и обавезе у складу са
Огласом и актима Општине.
Након закључења и овере уговора, одмах ће
се извршити увођење Купца у посед непокретности
из ове Одлуке.Увођење у посед у име Општине
извршиће ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, о чему ће
бити сачињен записник о примопредаји.
6. Овлашћује се председник Општине да
закључи и потпише Уговор о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине уз
претходно
прибављено
мишљење
Правобранилаштва општине Књажевац.
7. Одлуку објавити у “Службеном листу општине
Књажевац“.
8. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
9. Одлуку доставити: Здравственој установи
Апотеци „ЖАЛФИЈА“, са седиштем у Сврљигу, на
адреси у ул. Хаџићева бр. 2, Правобранилаштву
општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1,
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове, Одељењу за финансије
и буџет и утврђивање и наплату локалних јавних
прихода општине Књажевац, ЈП „Предузеће за
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развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац и а/а.
Образложење
Општинско веће општине Књажевац, на
седници одржаној дана 31.10.2019. године, донело је
Одлуку о покретању поступка отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине општине
Књажевац у поступку јавног надметања, бр. 46384/2019-09 и расписало је Јавни Оглас ради отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини општине Књажевац, путем јавног надметања,
463-84/2019-09, за отуђење кп. бр. 799/3 КО
Књажевац, уписану у ЛН. бр. 10320 КО Књажевац,
као јавна својина општине Књажевац, у површини од
0.02,70 ха, за изградњу објеката пословног
карактера, централних градских служби и објеката
здравства, спратности: мах По+П+1+Пк (за пословне
објекте), спратности: мах По+П+1+Пк (за пословне
објекте), и друге елементе из Огласа, у складу са
важећим планским документима, са почетном ценом
од 216.000,00 динара, уз испуњеност других услова
из Огласа.
Комисија за спровођење поступка за
отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини општине Књажевац, образована
Решењем Општинског већа општине Књажевац, број
463-58/2019-09 од 23.08.2019. године, је дана
05.12.2019. године, спровела поступак по Јавном
Огласу ради отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини општине Књажевац, путем јавног
надметања, број 463-84/2019-09 од 31.10.2019.
године.
На расписани Оглас, за напред наведену
кат. парцелу, у остављеном року, поднета је једна
пријава које је била потпуна и благовремена,
поднета од стране Здравствене установе Апотеке
„ЖАЛФИЈА“, са седиштем у Сврљигу, на адреси у ул.
Хаџићева бр. 2, са матични бројем 17863959, ПИБ
108319489, која испуњава све услове из Огласа.
Одредбом члана 11.став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту прописано је да ће се
поступак јавног надметања спровести и у случају да
пристигне најмање једна благовремена и потпуна
пријава на основу које се подносилац региструје и
проглашава купцем, ако почетну цену по којој се
грађевинско земљиште отуђује из јавне својине
прихвати као купопродајну цену.
Комисија је о спроведеном поступку по
напред наведеном Огласу сачинила Записник бр.
463-84/2019-09 од 05.12. 2019. године, којим је
прогласила Здравствену установу Апотеку
„ЖАЛФИЈА“, са седиштем у Сврљигу, на адреси у ул.
Хаџићева бр. 2, са матични бројем 17863959, ПИБ
108319489, за купца грађевинског земљишта из
тачке 1. диспозитива ове Одлуке и дала Предлог за
доношење Одлуке о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине општине
Књажевац.
Комисија је предметни Записник и Предлог
за избор најповољнијег понуђача доставила
Општинској управи Књажевац – Одељењу за
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне
послове.
На основу свега напред наведеног, а како је
Здравствена установа као једини подносилац
пријаве за кп. бр. 799/3 КО Књажевац, прихватила
почетну цену као купопродајну цену по којој се
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грађевинско земљиште отуђује из јавне својине, то
су се стекли услови из члана 99. Закона о
планирању и изградњи и члана 15. Одлуке о
грађевинском земљишту за отуђење предметног
грађевинског земљишта из тачке 1. Одлуке из јавне
својине општине Књажевац.
Како су испуњени сви законски услови,
Одељење је сачинило нацрт Одлуке о отуђењу
грађевинског земљишта из јавне својине и доставило
Општинском већу ради утврђивања предлога
Одлуке.
Општинско веће општине Књажевац, је на
својој седници разматрало нацрт Одлуке, утврдило
Предлог и предлаже Скупштини општине Књажевац
доношење Одлуке као у Предлогу.
Број: 463 - 104/2019-01
20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
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На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 - др. закон), члана 12. Закона о промету
непокретности („Сл. гласник РС“ , бр. 93/2014,
121/2014 и 6/2015), члана 4, члана 11, став 2. и
члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.
лист општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и
15/2019) и члана 30. Статута општине Књажевац –
Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“ број
6/2019), а по спроведеном поступку јавног
надметања отуђења грађевинског земљишта из
јавне својине општине Књажевац по Огласу бр.46380/2019-09 од 31.10.2019. године, у складу са
Програмом отуђења, давања у закуп и прибављања
грађевинског земљишта за 2019. годину („Сл. лист
општине Књажевац“ бр. 2/2019, 4/2019, 7/2019,
12/2019 и 15/2019), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној дана 20.12.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
из јавне својине
1.Општина Књажевац отуђује из јавне својине,
неизграђено грађевинско земљиште
и то: кп. бр. 1516 КО Дреновац, уписану у ЛН. бр.
133 КО Дреновац, као јавна својина општине
Књажевац, у површини од 0.25,83 ха, у својину
најповољнијем понуђачу, овде купцу, Николи
Глигоријевићу из Књажевца, ул. Лоле Рибара бр.
151,( у даљем тексту: Купац), за изградњу објеката
са наменом према планском документу на основу
кога се издају локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, а у складу са Просторним
планом општине Књажевац („ Службени лист
општине Књажевац бр. 9/1/2011“), уз обавезу Купца
да изгради објекте у складу са важећим планским
документом и позитивним законским прописима,
подзаконским и другим прописима.
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2. Неизграђено грађевинско земљиште из
тачке 1. ове Одлуке отуђује се након спроведеног
поступка отуђења по Јавном огласу путем јавног
надметања бр.463-80/2019-09 од 31.10.2019. године,
у виђеном стању, саобраћајна повезаност парцеле
некатегорисаним путем кп. бр. 8509 са локалним
путем Л - 44 је добра, опремљеност комуналном
инфраструктуром: Парцела није опремљена
комуналном или другом инфраструктуром (В, К, Ел.
инст., ПТТ и др.) и Купац је у обавези да исту опреми
комуналном и другом инфраструктуром. Сви
трошкови опремања парцеле комуналном и другом
инфраструктуром падају на терет Купца. Опремање
комуналном и другом инфраструктуром се врши под
условима одговарајућег имаоца јавних овлашћења,
који су неопходни приликом издавања локацијских
услова у складу са Законом о планирању и
изградњи.
3. Неизграђено грађевинско земљиште из
тачке 1. ове Одлуке, отуђује се за купопродајну цену
у укупном износу од 516.600,00 динара.
Износ купопродајне цене из става 1. ове
тачке умањује се за износ од 206.640,00 динара, који
је уплаћен од стране Купца на име гарантног износа
за учешће у поступку јавног надметања, дана
29.11.2019. године, а преостали износ у висини од
309.960,00 динара, се уплаћује пре закључења
Уговора о отуђењу неизграђеног
грађевинског
земљишта из тачке 1. ове Одлуке, на рачун јавног
прихода број 840-841151843-84, по моделу 97, са
позивом на број 60-045, уз обавезу доставе доказа о
уплати општини Књажевац.
У случају једнократног плаћања
купопродајне цене, Купцу се одобрава попуст од 50%
од утврђене цене неизграђеног грађевинског
земљишта из става 1. ове тачке у складу са чланом
16. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист
општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и 15/2019) и
са Одлуком Општинског већа општине Књажевац,
бр. 463-79/2019-09 од 31.10.2019. године, којом је
утврђен текст Огласа бр. 463-80/2019-09 од
31.10.2019. године. Попуст који се одобрава за
једнократно плаћање одређене цене не сматра се
умањењем највеће цене.
Купац, се обавезује да прибави сву потребну
документацију и одобрења за градњу, да плати
доприносе за уређивање грађевинског земљишта у
складу са одлуком којом се регулише ова област,
као и да измири порезе и све друге трошкове у вези
промета у складу са важећим прописма.
4. Општина Књажевац отуђује из јавне
својине, неизграђено грађевинско земљиште
и то кп. бр. 1517 КО Дреновац, уписану у ЛН. бр. 133
КО Дреновац, као јавна својина општине Књажевац,
у површини од 0.53,06 ха, у својину најповољнијем
понуђачу, овде купцу,
Николи Глигоријевићу из
Књажевца, ул. Лоле Рибара бр. 151, ( У даљем
тексту. Купац) за изградњу објеката са наменом
према планском документу на основу кога се издају
локацијски услови, односно грађевинска дозвола, а у
складу са Просторним планом општине Књажевац („
Службени лист општине Књажевац бр. 9/1/2011“), уз
обавезу Купца да изгради објекте у складу са
важећим планским документом и позитивним
законским прописима, подзаконским и другим
прописима.
5. Неизграђено грађевинско земљиште из
тачке 1. ове Одлуке отуђује се након спроведеног
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поступка отуђења по Јавном огласу путем јавног
надметања бр.463-80/2019-09 од 31.10.2019. године,
у виђеном стању, саобраћајна повезаност парцеле
некатегорисаним путем кп. бр. 8509 са локалним
путем Л - 44 је добра, опремљеност комуналном
инфраструктуром:
Парцела
није
опремљена
комуналном или другом инфраструктуром (В, К, Ел.
инст., ПТТ и др.), и Купац је у обавези да исту
опреми комуналном и другом инфраструктуром. Сви
трошкови опремања парцеле комуналном и другом
инфраструктуром падају на терет Купца. Опремање
комуналном и другом инфраструктуром се врши под
условима одговарајућег имаоца јавних овлашћења,
који су неопходни приликом издавања локацијских
услова у складу са Законом о планирању и
изградњи.
6. Грађевинско земљиште из тачке 4. ове Одлуке,
отуђује се за купопродајну цену у
укупном износу од 1.061.200,00 динара.
Износ купопродајне цене из става 1. ове
тачке умањује се за износ од 424.480,00 динара, који
је уплаћен од стране Купца на име гарантног износа
за учешће у поступку јавног надметања, дана
29.11.2019. године, а преостали износ у висини од
636.720,00 динара, се уплаћује пре закључења
Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта из тачке 4. ове Одлуке, на рачун јавног
прихода број 840-841151843-84, по моделу 97, са
позивом на број 60-045, уз обавезу доставе доказа о
уплати општини Књажевац.
У случају једнократног плаћања
купопродајне цене, Купцу се одобрава попуст од 50%
од утврђене цене неизграђеног грађевинског
земљишта из става 1. ове тачке у складу са чланом
16. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист
општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и 15/2019) и
са Одлуком Општинског већа општине Књажевац,
бр. 463-79/2019-09 од 31.10.2019. године, којом је
утврђен текст Огласа бр. 463-80/2019-09 од
31.10.2019. године. Попуст који се одобрава за
једнократно плаћање одређене цене не сматра се
умањењем највеће цене.
Купац се обавезује да прибави сву потребну
документацију и одобрења за градњу, да плати
доприносе за уређивање грађевинског земљишта у
складу са одлуком којом се регулише ова област,
као и да измири порезе и све друге трошкове у вези
промета у складу са важећим прописима.
7. Купац је дужан да на предметним
парцелама изгради објекте, тј. да грађевинско
земљиште приведе намени утврђеној у тачкама 1. и
4. ове Одлуке у року од 2 године од дана увођења у
посед.
Уколико Купац не поступи по претходном
ставу ове тачке, Општина може раскинути Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине
једностраном изјавом воље, уз друга права и
обавезе у складу са Огласом и Уговорима.
8. Обавезују се Купац да, на основу ове
Одлуке, у року од 30 дана, од дана ступања на снагу
ове Одлуке са општином Књажевац закључи Уговор
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из
јавне својине из тачке 1. и 4. ове Одлуке, којим ће се
ближе регулисати права и обавезе у складу са
Огласом и актима Општине.
Након закључења и овере уговора, одмах
ће се извршити увођење Купца у посед
непокретности из ове Одлуке. Увођење у посед у
име Општине извршиће ЈП „Предузеће за развој,
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урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац, о чему ће бити сачињен записник о
примопредаји.
9. Овлашћује се председник Општине да
закључи и потпише Уговор о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине из тачке 1. и
4. ове Одлуке уз претходно прибављено мишљење
Правобранилаштва општине Књажевац.
10. Одлуку објавити у “Службеном листу
општине Књажевац“.
11. Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
12. Одлуку доставити: Николи Глигоријевићу
из Књажевца, ул. Лоле Рибара бр. 151,
Правобранилаштву општине Књажевац, ул. Милоша
Обилића бр. 1, Одељењу за урбанизам, комуналностамбене и имовинско-правне послове, Одељењу за
финансије и буџет и утврђивање и наплату локалних
јавних прихода општине Књажевац, ЈП „Предузеће
за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац и а/а.
Образложење
Општинско веће општине Књажевац, на
седници одржаној дана 31.10.2019. године, донело је
Одлуку о покретању поступка отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине општине
Књажевац у поступку јавног надметања, бр. 46379/2019-09 и расписало је Јавни Оглас ради отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини општине Књажевац, путем јавног надметања,
463-80/2019-09, за отуђење кп. бр. 1516 КО
Дреновац, уписане у ЛН. бр. 133 КО Дреновац, као
јавна својина општине Књажевац, у површини од
0.25,83 ха, за изградњу
објеката са наменом према планском документу на
основу кога се издају локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, а у складу са Просторним
планом општине Књажевац („ Службени лист
општине Књажевац бр. 9/1/2011“), уз обавезу
инвеститора да изгради објекте у складу са важећим
планским документом и позитивним законским
прописима, подзаконским и другим прописима, са
почетном ценом од 516.600,00 динара, уз
испуњеност других услова из Огласа.
Истим Огласом , предвиђено је и отуђење кп. бр.
1517 КО Дреновац, уписане у ЛН. бр. 133 КО
Дреновац, као јавна својина општине Књажевац, у
површини од 0.53,06 ха, за изградњу објеката са
наменом према планском документу на основу кога
се издају локацијски услови, односно грађевинска
дозвола, а у складу са Просторним планом општине
Књажевац („ Службени лист општине Књажевац бр.
9/1/2011“), уз обавезу инвеститора да изгради
објекте у складу са важећим планским документом и
позитивним законским прописима, подзаконским и
другим прописима и друге елементе из Огласа, у
складу са важећим планским документима, са
почетном ценом од 1.061.200,00 динара, уз
испуњеност других услова из Огласа.
Комисија за спровођење поступка за
отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини општине Књажевац, образована
Решењем Општинског већа општине Књажевац, број
463-58/2019-09 од 23.08.2019. године, је дана
06.12.2019. године, спровела поступак по Јавном
Огласу ради отуђења грађевинског земљишта у
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јавној својини општине Књажевац, путем јавног
надметања, број 463-80/2019-09 од 31.10.2019.
године.
На расписани Оглас, за напред наведене
кат. парцеле, у остављеном року, поднета је по једна
пријава за предметне катастарске парцеле које су
биле потпуне и благовремене,и обе поднете од
стране Николе Глигоријевића из Књажевца, ул. Лоле
Рибара бр. 151, ЈМБГ 1704995754119 бр. л.к.
009628222 издата од стране ПС у Књажевцу, и које
испуњавају све услове из Огласа.
Одредбом члана 11.став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту прописано је да ће се
поступак јавног надметања спровести и у случају да
пристигне најмање једна благовремена и потпуна
пријава на основу које се подносилац региструје и
проглашава купцем, ако почетну цену по којој се
грађевинско земљиште отуђује из јавне својине
прихвати као купопродајну цену.
Одредбама члана 16. став 4, 5 и 6. Одлуке о
грађевинском земљишту прописано је да код
једнократног плаћања цене грађевинског земљишта
у јавној својини може се одобрити попуст до 50% од
утврђене цене грађевинског земљишта. Попуст који
одобрава Општина Књажевац као власник
грађевинског земљишта за једнократно плаћање
одређене цене у складу са Одлуком не сматра се
умањењем највеће цене, а проценат попуста
утврђује се актом о покретању поступка отуђења
грађевинског земљишта, односно у конкретном
случају утврђено је Одлуком Општинског већа 46379/2019-09 од 31.10.2019. године, којом је утврђен
текст Огласа бр. 463-80/2019-09 од 31.10.2019.
године у проценту од 50%.
Комисија је о спроведеном поступку по
напред наведеном Огласу сачинила Записнике бр.
463-80/2019-09 од 06.12. 2019. године, којим је
прогласила Николу Глигоријевића из Књажевца, ул.
Лоле Рибара бр. 151, ЈМБГ 1704995754119 бр. л.к.
009628222 издата од стране ПС у Књажевцу, за
купца грађевинског земљишта из тачке 1. и 4.
диспозитива ове Одлуке и дала предлог за
доношење Одлуке о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине општине
Књажевац.
Комисија је предметни Записник и Предлог
Комисије доставила Општинској управи Књажевац –
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове.
На основу свега напред наведеног, а како је
Никола Глигоријевић једини подносилац пријаве за
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
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кп. бр. 1516 и 1517 КО Дреновац, прихватио почетне
цене као купопродајне цене по којима се грађевинско
земљиште отуђује из јавне својине, то су се стекли
услови из члана 99. Закона о планирању и изградњи
и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту за
отуђење предметног грађевинског земљишта из
тачке 1. и 4. ове Одлуке из јавне својине општине
Књажевац.
Како су испуњени сви законски услови,
Одељење је сачинило нацрт Одлуке о отуђењу
грађевинског земљишта из јавне својине и доставило
Општинском већу ради утврђивања предлога
Одлуке.
Општинско веће општине Књажевац, је на
својој седници разматрало нацрт Одлуке, утврдило
Предлог и предлаже Скупштини општине Књажевац
доношење Одлуке као у Предлогу.
Број: 463 - 105/2019-01
20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
11
На основу члана 47. Закона o буџетском
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015,
99/2016,113/2017, 95/208, 31/2019 и 72/2019), члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон, и 47/2018) , члана 30. Статута општине
Књажевац-пречишћени текст ("Сл. лист општине
Књажевац”, број 6/2019), Скупштина општине
Књажевац на седници одржаној 20.12.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020.
ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци
буџета општине Књажевац за 2020. годину састоје се
од:

у динарима

Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине

1.299.395.100

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

1.389.895.100

Буџетски суфицит/ дефицит

-

Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
Укупни фискални суфицит/дефицит

90.500.000
0

-

90.500.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

90.000.000
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
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у динарима

Примања од продаје финансијске имовине

500.000

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

0

Издаци за отплату главнице дуга

0

Нето финансирање

90.500.000

Укупан фискални суфицит / дефицит
плус нето финансирање
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

10.151.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
О П И С

Шифра економске
класификације

Средства из
буџета

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос

71

480.570.430

711

300.712.000

711180

0

1.3. Порез на имовину

713

119.400.000

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

714

46.458.430

- 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 :

0
716

14.000.000

74

55.600.000

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

0
731 + 732
733

694.609.670

8

68.500.000

4

938.495.100

1.1. Расходи за запослене

41

200.525.500

1.2. Коришћење роба и услуга

42

448.779.500

1.3. Отплата камата

44

0

1.4. Субвенције

45

53.120.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

59.730.000

48 + 49

95.977.000

463+465

80.363.100

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

451.400.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

0

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

500.000

2. Задуживање

91

0

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

90.000.000

2.2 Задуживање код страних кредитора

912

0

5. Примања од продаје нефинансијске имовине
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
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Шифра економске
класификације

О П И С

Средства из
буџета

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга

61

0

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

0

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

0

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

0

6211

0

4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
( класа 3, извор финансирања 13)

3

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

Члан 2.

Шифра

Програм

1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101-0001
1101-0002
1101-0003
1101-П1
1101-П2
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0005
1102-0006
1102-0007
1102-0008
1102-П1
1102-П2
1501
1501-0001

Назив

3
Програм 1. Становање, урбанизам и
просторно планирање

Структура %

План 2020.
Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

316,000,000

22.7%

0.00

316,000,000

Просторно и урбанистичко планирање
Спровођење урбанистичких и просторних
планова

11,000,000

0.8%

0.00

11,000,000

0

0.0%

0.00

0

Управљање грађевинским земљиштем
Пројекат: Изградња бране на Сврљишком
Тимоку
Пројекат: Изградња хотела Бањица
Програм 2. Комунална делатност

30,000,000

2.2%

0.00

30,000,000

25,000,000

1.8%

0.00

25,000,000

250,000,000

18.0%

0.00

250,000,000

118,320,000

8.5%

0.00

118,320,000

37,000,000

2.7%

0.00

37,000,000

23,000,000

1.7%

0.00

23,000,000

23,000,000

1.7%

0.00

23,000,000

2,500,000

0.2%

0.00

2,500,000

0

0.0%

0.00

0

0

0.0%

0.00

0

3,120,000

0.2%

0.00

3,120,000

Управљање и снабдевање водом за пиће
Пројекат: Изградња водовода у Штитарцу
и реконструкција водовода у Кренти

17,200,000

1.2%

0.00

17,200,000

6,500,000

0.5%

0.00

6,500,000

Пројекат: Изградња прихватилишта за псе
Програм 3. Локални економски развој

6,000,000

0.4%

0.00

6,000,000

12,500,000

0.9%

0.00

12,500,000

10,000,000

0.7%

0.00

10,000,000

2,500,000

0.2%

0.00

2,500,000

12,545,600

0.9%

882,000

13,427,600

9,288,100

0.7%

882,000

10,170,100

Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне
намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење
пијацa
Одржавање гробаља и погребне услуге
Производња и дистрибуција топлотне
енергије

Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента

1501-0002

Мере актине политике запошљавања
Програм 4. Развој туризма

1502-0001

Управљање развојем туризма

1502

План 2020.
Средства из
буџета
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1502-0002

Промоција туристичке понуде
Програм 5. Пољопривреда и рурални
развој

0101
0101-0002
0401

Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне средине
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3,257,500

0.2%

0

3,257,500

40,000,000

2.9%

0.00

40,000,000

40,000,000

2.9%

0.00

40,000,000

20,500,000

1.5%

0.00

20,500,000

0401-0001

Управљање заштитом животне средине

2,000,000

0.1%

0.00

2,000,000

0401-0004

Управљање отпадним водама
Пројекат: Израда пројектно-техничке
документације за израду система за
пречишћавање отпадних вода-комплекс
Бањица
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

16,500,000

1.2%

0.00

16,500,000

2,000,000

0.1%

0.00

2,000,000

221,602,800

15.9%

0.00

221,602,800

170,800,000

12.3%

0.00

170,800,000

47,302,800

3.4%

0.00

47,302,800

3,500,000

0.3%

0.00

3,500,000

126,138,100

9.1%

869,000

127,007,100

0401-П1

0701

0701-0002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-0004
0701-П1

Јавни градски и приградски превоз путника
Пројекат: Изградња моста у Каличини
Програм 8. Предшколско васпитање

2001-0001

Функционисањеи остваривање
предшколског васпитања и образовања

2001

126,138,100

9.1%

869,000

127,007,100

40,954,000

2.9%

0.00

40,954,000

2002-0001

Програм 9. Основно образовање и
васпитање
Функционисање основних школа

40,954,000

2.9%

0.00

40,954,000

15,000,000

1.1%

0.00

15,000,000

2003-0001

Програм 10. Средње образовање и
васпитање
Функционисање средњих школа

15,000,000

1.1%

0.00

15,000,000

70,035,000

5.0%

0.00

70,035,000

14,350,000

1.0%

0.00

14,350,000

200,000

0.0%

0.00

200,000

6,635,000

0.5%

0.00

6,635,000

8,150,000

0.6%

0.00

8,150,000

37,700,000

2.7%

0.00

37,700,000

3,000,000

0.2%

0.00

3,000,000

2,500,000

0.2%

0.00

2,500,000

1,000,000

0.1%

0.00

1,000,000

1,500,000

0.1%

0.00

1,500,000

103,366,200

7.4%

2,760,000

106,126,200

65,476,200

4.7%

2,701,000

68,177,200

21,590,000

1.6%

59,000

21,649,000

1,300,000

0.1%

0.00

1,300,000

15,000,000

1.1%

0.00

15,000,000

49,000,000

3.5%

0.00

49,000,000

48,500,000

3.5%

0.00

48,500,000

2002

2003

0901
0901-0001
0901-0002
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-П1
1801

Програм 11. Социјална и дечија
заштита
Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Породични и домски смештај,
прихватилишта и другеврстесмештаја
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативнеуслуге
Подршка реализацији програма Црвеног
крста
Подршка деци и породици са децом
Пројекат: Пружање услуге социјалне
заштите Помоћ у кићи
Програм 12. Здравствена заштита

1801-0002

Мртвозорство

1801-0003

Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој културе и
информисања
Функционисање локалних установа
културе
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа

1201

1201-0001
1201-0002

1201-0003
1201-0004

Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине

1301-0001

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

1301
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Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе

500,000

0.0%

0.00

500,000

203,559,300

14.6%

5,640,000

209,199,300

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

160,126,300

11.5%

1,840,000

161,966,300

0602-0002

Функционисање месних заједница

26,000,000

1.9%

3,800,000

29,800,000

0602-0004

Општинско/градско правобранилаштво

2,433,000

0.2%

0.00

2,433,000

0602-0009

Текућа буџетска резерва

10,000,000

0.7%

0.00

10,000,000

0602-0010

Стална буџетска резерва

2,000,000

0.1%

0.00

2,000,000

0602-0014

Управљање у ванредним ситуацијама
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе

3,000,000

0.2%

0.00

3,000,000

35,874,100

2.6%

0.00

35,874,100

2101-0001

Функционисање Скупштине

15,830,100

1.1%

0.00

15,830,100

2101-0002

Функционисање извршних органа
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљени извори енергије

20,044,000

1.4%

0.00

20,044,000

2,000,000

0.1%

0.00

2,000,000

2,000,000
1,389,895,100

0.1%
100.0%

0.00
10,151,000

2,000,000
1,400,046,100

0602

2101

0501
0501-0001

Енергетски менаџмент
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

псе - 6.000.000 динара
Члан 3.
Потребна средства за финансирање
буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу
од 90.500.000 динара обезбедиће се из примања од
задуживања и продаје финансијске имовине.
Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских
корисника за 2020., 2021. и 2022. годину реализују
се кроз Програм 1 – Становање, урбанизам и
просторно планирање у укупном износу од
11.000.000 динара који су опредељени за
прибављање урбанистичке и техничке
документације.
У оквиру овог програма реализују се и :
- Пројекат – Изградња бране на
Сврљишком Тимоку – 25.000.000 динара
чија је реализација започела у 2018. години,
а биће завршен у 2020. години
-

Пројекат – Изградња хотела на
Бањици - 250.000.000 динара
пројекат ће се реализовати током
2020.године и 2021.године

У оквиру Програма 2 – Комунална
делатност, планирани су капитални издаци у износу
од 16.000.000 динара за потребе управљања и
снабдевања водом за пиће.
Кроз овај програм реализују се и два
пројекта и то:
-

Пројекат: Изградња водовода у
Штитарцу и реконструкција водовода у
Кренти – 6.500.000 динара и

-

Пројекат: Изградња прихватилишта за

Капиталне инвестиције планиране су и у
области Заштите животне средине – Програм
6 и то за реализацију активности „управљање
отпадним водама“ у износу од 13.500.000
динара. Ови капитални издаци реализују се
током 2020.године.
Кроз Програм 7 – Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у
току 2020. године планирани су значајни
капитални издаци за асфалтирање
саобраћајница у граду и сеоским месним
заједницама у износу од 100.000.000 динара.
Такође, у оквиру овог програма биће
реализован и Пројекат : Изградња моста у
Каличини - 3.500.000 динара
Кроз Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, у 2020.години, планирани су на
економској класификацији 511 капитални
издаци од 9.000.000 динара за извођење
радова на реконструкцији зграде општине
(електроинсталације, систем дојаве пожара,
уређење дела простора - архиве по налогу
противпожарног инспектора и друго ).
Такође су планирани и следећи издаци :
-

512 – Машине и опрема
2.250.000
515 – Нематеријална имовина
350.000
541 – Земљиште
2.000.000
Члан 5.

Средства буџета општине у
износу од
1.389.895.100
динара
и средства прихода из
осталих извора директних и индиректних корисника
средстава буџета у износу од 10.151.000 динара,
односно укупна средства буџета од 1.400.046.100
динара приказана су по врстама у следећој табели:
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Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Класа/Катег
орија/Група

План 2019.
Средства
из буџета

Структ
-ура %

План
2019.
Средства
из
осталих
извора
буџ.
корисник
а

Пренета средства из претходне године

3

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
700000
ПОРЕЗИ

710000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711000
711110
711120

711145

711146

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности
Порез на приходе од давања у закуп
покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске
управе
Порез на приход од пољопривреде и
шумарства, по решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

711190

Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713000
713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на пренос апсолутних права
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714000
714513
714540

Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
Накнада за коришћење добара од општег
интереса

714552

Боравишна такса

714560

Општинске и градске накнаде
ДРУГИ ПОРЕЗИ

716000
716110

Комунална такса на фирму
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

730000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

732000
732100
733000
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Текуће донације од међународних
организација
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

1,230,895,1
00
480,570,430
300,712,000
250,000,000
26,500,000

1,000,000

12,000
200,000
23,000,000
119,400,000
105,000,000
4,300,000
10,100,000
46,458,430
15,000,000
200,000
11,258,430
20,000,000
14,000,000
14,000,000
694,609,670
-

88.6%
34.6%
21.6%

8,389,000

1,239,284,1
00

-

480,570,430

-

300,712,000

18.0%

250,000,000

1.9%

26,500,000

0.1%

1,000,000

0.0%

12,000

0.0%

200,000

1.7%
8.6%

23,000,000
-

7.6%

105,000,000

0.3%

4,300,000

0.7%
3.3%

10,100,000
-

1.1%

200,000

0.8%

11,258,430

1.4%

20,000,000
-

1.0%
50.0%
0.0%

50.0%

14,000,000
14,000,000

-

694,609,670

-

-

0.0%
694,609,670

46,458,430
15,000,000

0.0%

1.0%

119,400,000

-

694,609,670
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Ненаменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
општина
Капитални наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
општина
ДРУГИ ПРИХОДИ

740000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741000
741100

Приходи од камата

741520

Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта

741530
741534
741538

Комунална такса за коришћење простора
на јавним површинама
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта

741596

Накнада за коришћење дрвета

741560

Накнада за воде

742120

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга или
закупа
Приходи од давања у закуп објеката
продаје добара

742000

742150
742251
742253
742255
742350
742378
743000

Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Такса за озакоњење објеката у корист
општина
Приходи општинских органа
Родитељски динар за ваннаставне
активности
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ

743324

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

743353

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

743900

Остале новчане казне, пенали и приходи
од одузете имовинске користи

744000
744151

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа
општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745000
745151

Остали приходи у корист нивоа општина

745152

Закупнина за стан у државној својини у
корист нивоа општина

439,681,070
4,928,600

250,000,000
55,600,000
10,350,000
1,600,000
2,700,000
200,000
2,700,000
2,150,000
1,000,000
36,920,000
31,500,000
2,700,000
10,000
2,700,000
10,000
5,560,000
5,160,000

200,000
200,000
50,000
50,000
2,720,000
1,720,000
1,000,000
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31.6%

439,681,070

0.4%

4,928,600

18.0%
4.0%
0.7%

250,000,000
8,369,000

63,969,000

-

10,350,000

0.1%

1,600,000

0.2%

2,700,000

0.0%

200,000

0.2%

2,700,000

0.2%

2,150,000

0.1%

1,000,000

0.0%
2.7%
0.0%

5,138,000

42,058,000

4,269,000

4,269,000

2.3%

31,500,000

0.2%

2,700,000

0.0%

10,000

0.2%

2,700,000

0.0%
0.0%
0.4%

10,000
869,000

869,000

-

5,560,000

0.4%

5,160,000

0.0%

200,000

0.0%

200,000

0.0%

50,000

0.0%
0.2%
0.1%
0.1%

50,000
3,231,000

5,951,000

3,231,000

4,951,000
1,000,000
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770000
772114

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода буџета општине из претходне
године

810000
811000

Примања од продаје непокретности

841100

Примања од продаје земљишта

820000
823100
900000

911151
920000
921651

7+8+9

3+7+8+
9

1

4.9%

68,500,000

135,000

20,000

135,000

-

-

1,762,000

70,262,000

-

68,500,000

4.9%

68,500,000

4.9%

67,500,000

67,500,000

0.1%

1,000,000

1,000,000

0.0%

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од продаје робе за даљу
продају
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0.0%

1,762,000

1,762,000

1,762,000

-

90,500,000

-

90,000,000

6.5%

90,000,000

6.5%

90,000,000

90,000,000

0.0%

500,000

-

500,000

0.0%

500,000

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1,762,000

6.5%

90,500,000

Примања од емитовања домаћих хартија
од вредности, изузев акција, у корист
нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
Примања од отплате кредита датих
домаћинствима у земљи у корист нивоа
општина
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ

500,000

1,389,895,1
00

100.0%

10,151,00
0

1,400,046,1
00

1,389,895,1
00

100.0%

10,151,00
0

1,400,046,1
00

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

Члан 6.

Екон
.
клас.

20,000

0.0%

-

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

910000

0.0%

115,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

800000

0.0%

115,000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

790000
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ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

План 2020.
Средства
из буџета

Структур
а
%

2

3

4

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

200,525,500

411

Плате и додаци запослених

161,170,800

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

6,716,000

415

Накнаде за запослене

3,179,000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

1,807,700

938,495,100

27,652,000
-

67.5%
14.4%
11.6%
2.0%
0.0%
0.5%
0.2%
0.1%

План
2020.
Средств
а из
осталих
извора
7

Укупна
јавна
средства
6

8,728,000

947,223,100

101,000

200,626,500

-

161,170,800

-

27,652,000

30,000

30,000

70,000

6,786,000

1,000

3,180,000

-

1,807,700
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420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

127,563,800

424

Специјализоване услуге

102,475,000

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

98,826,300

426

Материјал

27,639,500

440

ОТПЛАТА КАМАТА

450

53,120,000

4511

СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

454

Субвенције приватним предузећима

10,000,000

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

80,363,100

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

465

Остале донације, дотације и трансфери

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

59,730,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

59,730,000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

83,977,000

481

Дотације невладиним организацијама;

73,450,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока;
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа;

484
485

448,779,500
89,289,300
2,985,600

-

43,120,000

62,489,000
2,500,000
15,374,100

4,024,000
302,000
6,001,000
200,000

490
4991
1
4991
2

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

451,400,000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

448,600,000

511

Зграде и грађевински објекти;

440,950,000

512

Машине и опрема;

5,800,000

515

Нематеријална имовина

1,850,000

520
523

ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају

12,000,000

Стална резерва

2,000,000

Текућа резерва

10,000,000

-

32.3%
6.4%
0.2%
9.2%
7.4%
7.1%
2.0%
0.0%
3.8%
3.1%
0.7%
5.8%
4.5%
0.2%
1.1%
4.3%
4.3%
6.0%
5.3%
0.3%
0.0%
0.4%
0.0%
0.9%
0.1%
0.7%
32.5%
32.3%
31.7%
0.4%
0.1%
0.0%
0.0%
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8,427,000

457,206,500

2,249,000

91,538,300

480,000

3,465,600

2,338,000

129,901,800

2,469,000

104,944,000

460,000

99,286,300

431,000

28,070,500

-

-

-

53,120,000

-

43,120,000

-

10,000,000

-

80,363,100

-

62,489,000

-

2,500,000

-

15,374,100

-

59,730,000

-

59,730,000

200,000

84,177,000

-

73,450,000

100,000

4,124,000

100,000

402,000

-

6,001,000

-

200,000

-

12,000,000

-

2,000,000

-

10,000,000

1,423,000

452,823,000

453,000

449,053,000

-

440,950,000

453,000

6,253,000

-

1,850,000

970,000

970,000
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540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште;

2,800,000
2,800,000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 7.

Функциje

Функционална класификација

1

2

3

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност;

040

Породица и деца;

060

Становање;

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;

70,035,000
300,000
37,100,000
700,000
31,935,000
227,880,300

110

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови;

111

Извршни и законодавни органи

20,044,000

112

Финансијски и фискални послови

12,000,000

130

Опште услуге;
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту;

154,006,200

100

160
300
330
360
400

11,830,100

30,000,000

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

5,433,000

Судови;
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

2,433,000

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

3,000,000
289,768,400

412

Општи послови по питању рада

2,500,000

421

Пољопривреда

40,000,000

436

Остала енергија

3,120,000

451

Друмски саобраћај

221,602,800

473

Туризам
Економски послови некласификовани на
другом месту

12,545,600

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

75,000,000

Управљање отпадом;

48,000,000

490
500
510

970,000

-

2,800,000

-

2,800,000

0.2%
0.2%

1,389,895,10
100.0% 10,151,00 1,400,046,10
0
0
0
Издаци
буџета,
по
функционалној
класификацији, утврђени су и распоређени у
следећим износима:

План 2020.
Средства из
буџета

000

970,000

10,000,000

Структура
%
4
5.0%
0.0%
2.7%
0.1%
2.3%
16.4%
0.9%
1.4%
0.9%
11.1%
2.2%
0.4%
0.2%
0.2%
20.8%
0.2%
2.9%
0.2%
15.9%
0.9%
0.7%
5.4%
3.5%

План 2020.
Средства
из осталих
извора
7

Укупна јавна
средства
6

-

70,035,000

-

300,000

-

37,100,000

-

700,000

-

31,935,000

3,800,000

231,680,300

-

11,830,100

-

20,044,000

-

12,000,000

-

154,006,200

3,800,000

33,800,000

-

5,433,000

-

2,433,000

-

3,000,000

882,000

290,650,400

-

2,500,000

-

40,000,000

-

3,120,000

-

221,602,800

882,000

13,427,600

-

10,000,000

-

75,000,000

-

48,000,000
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520

Управљање отпадним водама;

530

Смањење загађености;
Заштита биљног и животињског света и
крајолика;
Заштита животне средине
некласификована на другом месту

540
560

16,500,000
8,500,000
2,000,000

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

376,700,000

620

Развој заједнице;

316,000,000

630

Водоснабдевање;

23,700,000

640

Улична расвета;

37,000,000

ЗДРАВСТВО

2,500,000

721

Опште медицинске услуге

1,000,000

722

Специјализоване медицинске услуге

1,500,000

600

700

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

152,366,200

810

Услуге рекреације и спорта;

48,500,000

820

Услуге културе;

85,366,200

830

Услуге емитовања и штампања;

15,000,000

840

Верске и остале услуге заједнице;
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

3,000,000

800

860
900

500,000

ОБРАЗОВАЊЕ

190,212,200

911

Предшколско образовање

126,138,100

912

Основно образовање

40,954,000

920

Средње образовање;
Образовање некласификовано на другом
месту

15,000,000

980

УКУПНО

8,120,100
1,389,895,100

1.2%
0.0%
0.6%
0.1%
27.1%
22.7%
1.7%
2.7%
0.2%
0.1%
0.1%
11.0%
3.5%
6.1%
1.1%
0.2%
0.0%
13.7%
9.1%
2.9%
1.1%
0.6%
100.0%
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-

16,500,000

-

-

-

8,500,000

-

2,000,000

-

376,700,000

-

316,000,000

-

23,700,000

-

37,000,000

-

2,500,000

-

1,000,000

-

1,500,000

2,760,000

155,126,200

-

48,500,000

2,760,000

88,126,200

-

15,000,000

-

3,000,000

-

500,000

2,709,000

192,921,200

869,000

127,007,100

-

40,954,000

-

15,000,000

1,840,000

9,960,100

10,151,000

1,400,046,100
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.

Раздео

Глава

Програм-ска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Средства буџета у износу од 1.389.895.100 динара и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од
10.151.000 динара, распоређује се по корисницима и врстама издатака и то:

Опис

1

2

4

3

6

7

8

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна јавна
средства

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

Функционисање Скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

2,768,300

2,768,300

Социјални доприноси на терет послодавца

485,800

485,800

421

Стални трошкови

170,000

170,000

422

Трошкови путовања

100,000

100,000

423

Услуге по уговору

7,500,000

7,500,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

306,000

306,000

481

Дотације невладиним организацијама

500,000

500,000

11,830,100

11,830,100

0

0

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 110:

11,830,100

0

11,830,100

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0001:

11,830,100

11,830,100

0

0

11,830,100

0

11,830,100

20. ДЕЦЕМБАР 2019

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 18

СТРАНА 28

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
421

Стални трошкови

140,000

140,000

423

Услуге по уговору

3,700,000

3,700,000

425

Текуће поправке и одржавање

70,000

70,000

426

Материјал

90,000

90,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

4,000,000

Функција 160:

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01

Приходи из буџета

4,000,000

Свега за програмску активност 2101-0001:

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000

Извори финансирања за Раздео 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 1:

15,830,100

15,830,100

0
15,830,100

0
0

15,830,100

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи

111
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

8,334,600

8,334,600

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,429,400

1,429,400

421

Стални трошкови

500,000

500,000

422

Трошкови путовања

500,000

500,000

423

Услуге по уговору

2,900,000

2,900,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

948,000

948,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1,000

1,000
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Новчане казне и пенали по решењу судова

1,000

1,000

Приходи из буџета

14,614,000

14,614,000

Функција 111:

14,614,000

Извори финансирања за функцију 111:
01

0

14,614,000

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

14,614,000

Свега за програмску активност 2101-0002:

14,614,000

14,614,000
0

14,614,000

Извори финансирања за Раздео 2:
01

Приходи из буџета

14,614,000

Свега за Раздео 2:

14,614,000

14,614,000
0

14,614,000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи

111
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

400,000

400,000

80,000

80,000

4,950,000

4,950,000

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

5,430,000

Функција 111:

5,430,000

5,430,000
0

5,430,000

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

5,430,000

Свега за програмску активност 2101-0002:

5,430,000

5,430,000
0

5,430,000

Извори финансирања за Раздео 3:
01

Приходи из буџета

5,430,000

Свега за Раздео 3:

5,430,000

5,430,000
0

5,430,000
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ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

4
0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004

Општинско/градско правобранилаштво
Судови

330
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

421

1,355,500

1,355,500

232,500

232,500

Стални трошкови

60,000

60,000

422

Трошкови путовања

30,000

30,000

423

Услуге по уговору

300,000

300,000

426

Материјал

100,000

100,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

155,000

155,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

200,000

200,000

Приходи из буџета

2,433,000

2,433,000

Функција 330:

2,433,000

Извори финансирања за функцију 330:
01

0

2,433,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01

Приходи из буџета

2,433,000

Свега за програмску активност 0602-0004:

2,433,000

2,433,000
0

2,433,000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

2,433,000

Свега за Програм 15:

2,433,000

2,433,000
0

2,433,000

Извори финансирања за Раздео 4:
01

5

Приходи из буџета

2,433,000

Свега за Раздео 4:

2,433,000

ОПШТИНСКА УПРАВА

2,433,000
0

2,433,000
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ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице

1101-0001
620
511

Зграде и грађевински објекти

11,000,000

11,000,000

Приходи из буџета

11,000,000

11,000,000

Функција 620:

11,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

0

11,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01

Приходи из буџета

11,000,000

Свега за програмску активност 1101-0001:

11,000,000

11,000,000
0

11,000,000

Управљање грађевинским земљиштем

1101-0003

Развој заједнице

620
424

Специјализоване услуге

15,000,000

15,000,000

425

Текуће поправке и одржавање

15,000,000

15,000,000

Приходи из буџета

30,000,000

30,000,000

Функција 620:

30,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

0

30,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:
01

Приходи из буџета

30,000,000

Свега за програмску активност 1101-0003:

30,000,000

30,000,000
0

30,000,000

Пројекат: Изградња бране на Сврљишком Тимоку

1101-П1

Развој заједнице

620
511

Зграде и грађевински објекти

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

10

Примања од домаћих задуживања

0
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:

0
25,000,000

0

25,000,000

Извори финансирања за пројекат 1101-П1
01

Приходи из буџета

10
13

25,000,000

25,000,000

Примања од домаћих задуживања

0

0

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

0

Свега за пројекат 1101-П1:

25,000,000

0

25,000,000

Пројекат: Изградња хотела на Бањици

1101-П2

Развој заједнице

620
511

Зграде и грађевински објекти

250,000,000

250,000,000

Донације од осталих нивоа власти

250,000,000

250,000,000

Функција 620:

250,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
07

0

250,000,000

0

250,000,000

Извори финансирања за пројекат 1101-П2
15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за пројекат 1101-П2:

0
250,000,000

0

Извори финансирања за Програм 1:
01

Приходи из буџета

07

66,000,000

66,000,000

Донације од осталих нивоа власти

250,000,000

250,000,000

Свега за Програм 1:

316,000,000

1102

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета

640

0

316,000,000

421

Стални трошкови

12,000,000

12,000,000

423

Услуге по уговору

1,000,000

1,000,000

424

Специјализоване услуге

23,000,000

23,000,000
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Текуће поправке и одржавање

1,000,000

1,000,000

Приходи из буџета

37,000,000

37,000,000

Функција 640:

37,000,000

Извори финансирања за функцију 640:
01

0

37,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета

37,000,000

Свега за програмску активност 1102-0001:

37,000,000

37,000,000
0

37,000,000

Одржавање јавних зелених површина
Управљање отпадом

1102-0002
510
424

Специјализоване услуге

23,000,000

23,000,000

Приходи из буџета

23,000,000

23,000,000

Функција 510:

23,000,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

0

23,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
01

Приходи из буџета

23,000,000

Свега за програмску активност 1102-0002:

23,000,000

23,000,000
0

23,000,000

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

1102-0003

Управљање отпадом

510
421

Стални трошкови

23,000,000

23,000,000

Приходи из буџета

23,000,000

23,000,000

Функција 510:

23,000,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

0

23,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
01

Приходи из буџета

23,000,000

Свега за програмску активност 1102-0003:

23,000,000

Зоохигијена

1102-0004
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

23,000,000
0

23,000,000
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Специјализоване услуге

2,500,000

2,500,000

Приходи из буџета

2,500,000

2,500,000

Функција 540:

2,500,000

Извори финансирања за функцију 540:
01

0

2,500,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Свега за програмску активност 1102-0004:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Производња и дистрибуција топлотне енергије

1102-0007

Остала енергија

436
4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

3,120,000

3,120,000

Извори финансирања за функцију 436:
01

Приходи из буџета

3,120,000

Функција 436:

3,120,000

3,120,000
0

3,120,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:
01

Приходи из буџета

3,120,000

Свега за програмску активност 1102-0007:

3,120,000

3,120,000
0

3,120,000

Управљање и снабдевање водом за пиће

1102-0008

Водоснабдевање

630
421

Стални трошкови

511

Зграде и грађевински објекти

1,200,000

1,200,000

16,000,000

16,000,000

Приходи из буџета

17,200,000

17,200,000

Функција 630:

17,200,000

Извори финансирања за функцију 630:
01

0

17,200,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
01

Приходи из буџета

17,200,000

Свега за програмску активност 1102-0008:

17,200,000

17,200,000
0

17,200,000
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Пројекат: Изградња водовода у Штитарцу и реконструкција водовода
у Кренти

1102-П1

Водоснабдевање

630
511

Зграде и грађевински објекти

6,500,000

6,500,000

Приходи из буџета

6,500,000

6,500,000

Функција 630:

6,500,000

Извори финансирања за функцију 630:
01

0

6,500,000

Извори финансирања за пројекат 1102-П1
01

Приходи из буџета

6,500,000

Свега за пројекат 1102-П1:

6,500,000

6,500,000
0

6,500,000

Пројекат: Изградња прихватилишта за псе

1102-П2

Заштита биљног и животињског света и крајолика

540
511

Зграде и грађевински објекти

6,000,000

6,000,000

Приходи из буџета

6,000,000

6,000,000

Функција 540:

6,000,000

Извори финансирања за функцију 540:
01

0

6,000,000

Извори финансирања за пројекат 1102-П2
01

Приходи из буџета

6,000,000

Свега за пројекат 1102-П2:

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

Извори финансирања за Програм 2:
01

1501

Приходи из буџета

118,320,000

Свега за Програм 2:

118,320,000

118,320,000
0

118,320,000

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

1501-0001
490

Економски послови некласификовани на другом месту
454

Субвенције приватним предузећима

10,000,000

10,000,000
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Извори финансирања за функцију 490:
01

Приходи из буџета

10,000,000

Функција 490:

10,000,000

10,000,000
0

10,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:
01

Приходи из буџета

10,000,000

Свега за програмску активност 1501-0001:

10,000,000

10,000,000
0

10,000,000

Мере актине политике запошљавања
Општи послови по питању рада

1501-0002
412
464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

2,500,000

2,500,000

Приходи из буџета

2,500,000

2,500,000

Функција 412:

2,500,000

Извори финансирања за функцију 412:
01

0

0

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Свега за програмску активност 1501-0002

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Извори финансирања за Програм 3:
01

0401

Приходи из буџета

12,500,000

Свега за Програм 3:

12,500,000

12,500,000
0

12,500,000

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадним водама

0401-0004
520

Управљање отпадним водама
425

Текуће поправке и одржавање

3,000,000

3,000,000

511

Зграде и грађевински објекти

13,500,000

13,500,000

16,500,000

16,500,000

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0
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Функција 520:

16,500,000

0

16,500,000

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0004:

16,500,000

16,500,000

0

0

16,500,000

0

16,500,000

Пројекат: Израда пројектно-техничке документације за израду система
за пречишћавање отпадних вода-комплекс Бањица

0401-П1

Управљање отпадом

510
424

Специјализоване услуге

2,000,000

2,000,000

Приходи из буџета

2,000,000

2,000,000

Функција 510:

2,000,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

0

2,000,000

Извори финансирања за пројекат 0401-П1
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за пројекат 0401-П1:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета

18,500,000

Свега за Програм 6:

18,500,000

18,500,000
0

18,500,000

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-0002

Друмски саобраћај

451
423

Услуге по уговору

424

500,000

500,000

Специјализоване услуге

14,000,000

14,000,000

425

Текуће поправке и одржавање

55,500,000

55,500,000

426

Материјал

300,000

300,000
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Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

СТРАНА 38
100,000,000

100,000,000

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

80,800,000

80,800,000

10

Примања од домаћих задуживања

90,000,000

90,000,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:

0
170,800,000

0

170,800,000

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01

Приходи из буџета

80,800,000

80,800,000

10

Примања од домаћих задуживања

90,000,000

90,000,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

0

Свега за програмску активност 0701-0002:

170,800,000

0

170,800,000

Јавни градски и приградски превоз путника

0701-0004

Друмски саобраћај

451
423

Услуге по уговору

47,302,800

47,302,800

47,302,800

47,302,800

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:

0
47,302,800

0

47,302,800

Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0004:

47,302,800

47,302,800

0
47,302,800

0
0

47,302,800

Пројекат: Изградња моста у Каличини

0701-П1

Друмски саобраћај

451
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:

3,500,000

3,500,000
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Приходи из буџета

3,500,000

Функција 451:

3,500,000

3,500,000
0

3,500,000

Извори финансирања за пројекат 0701-П1
01

Приходи из буџета

3,500,000

Свега за пројекат 0701-П1:

3,500,000

3,500,000
0

3,500,000

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

10

Примања од домаћих задуживања
Свега за Програм 7:

0901

131,602,800

131,602,800

90,000,000
221,602,800

90,000,000
0

221,602,800

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Једнократне помоћи и други облици помоћи

0901-0001
010

Болест и инвалидност
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

300,000

300,000

Извори финансирања за функцију 010:
01

Приходи из буџета

300,000

Функција 010:

300,000

300,000
0

300,000

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом
месту

070

421

Стални трошкови

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20,000

20,000

530,000

530,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

550,000

Функција 070:

550,000

550,000
0

550,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

850,000

Свега за Програмску активност 0901-0001:

850,000

850,000
0

850,000
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Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

0901-0002
040

Породица и деца
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

100,000

100,000

Приходи из буџета

100,000

100,000

Функција 040:

100,000

Извори финансирања за функцију 040:
01

0

100,000

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом
месту

070

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

100,000

100,000

Приходи из буџета

100,000

100,000

Функција 070:

100,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

0

100,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:
01

Приходи из буџета

200,000

Свега за Програмску активност 0901-0002:

200,000

200,000
0

200,000

Подршка реализацији програма Црвеног крста

0901-0005

Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту

070
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4,300,000

4,300,000

481

Дотације невладиним организацијама

3,850,000

3,850,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

8,150,000

Функција 070:

8,150,000

8,150,000
0

8,150,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:
01

Приходи из буџета

8,150,000

Свега за Програмску активност 0901-0005:

8,150,000

8,150,000
0

8,150,000
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Подршка деци и породицама са децом
Породица и деца

0901-0006
040
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

19,000,000

19,000,000

Приходи из буџета

19,000,000

19,000,000

Функција 040:

19,000,000

Извори финансирања за функцију 040:
01
060

0

19,000,000

Становање
421

Стални трошкови

425
426

550,000

550,000

Текуће поправке и одржавање

60,000

60,000

Материјал

90,000

90,000

Приходи из буџета

700,000

700,000

Функција 060:

700,000

Извори финансирања за функцију 060:
01

0

700,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:
01

0901-П1

Приходи из буџета

19,700,000

Свега за Програмску активност 0901-0006:

19,700,000

19,700,000
0

19,700,000

Пројекат: Пружање услуге социјалне заштите Помоћ у кићи
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом
месту

070

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Функција 070:

0
3,000,000

0

3,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 0901-П1:

3,000,000

3,000,000

0

0

3,000,000

0

3,000,000
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Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

07
15

31,900,000

31,900,000

Донације од осталих нивоа власти

0

0

Неутрошена средства донација из претходних година

0

0

Свега за Програм 11:
1801

31,900,000

0

31,900,000

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Мртвозорство

1801-0002
721

Функција: Опште медицинске услуге
424

Специјализоване услуге

1,000,000

1,000,000

Приходи из буџета

1,000,000

1,000,000

Функција 721:

1,000,000

Извори финансирања за функцију 721:
01

0

1,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Свега за програмску активност 1801-0002:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље

1801-0003
722
424

Специјализоване медицинске услуге
Специјализоване услуге

1,500,000

1,500,000

Приходи из буџета

1,500,000

1,500,000

Функција 722:

1,500,000

Извори финансирања за функцију 722:
01

0

1,500,000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:
01

Приходи из буџета

1,500,000

Свега за програмску активност 1801-0003:

1,500,000

1,500,000
0

1,500,000

Извори финансирања за Програм 12:
01

Приходи из буџета

2,500,000

2,500,000
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Свега за Програм 12:

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0002

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

2,500,000

0

2,500,000

Услуге културе

820
481

Дотације невладиним организацијама

16,000,000

16,000,000

Приходи из буџета

16,000,000

16,000,000

Функција 820:

16,000,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

0

16,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01

Приходи из буџета

16,000,000

Свега за програмску активност 1201-0002:

16,000,000

16,000,000
0

16,000,000

Верске и остале услуге заједнице

840
481

Дотације невладиним организацијама

3,000,000

3,000,000

Приходи из буџета

3,000,000

3,000,000

Функција 840:

3,000,000

Извори финансирања за функцију 840:
01

0

3,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за програмску активност 1201-0002:

3,000,000

3,000,000
0

3,000,000

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

1201-0003

Услуге културе

820
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

800,000

800,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

800,000

Функција 820:

800,000

800,000
0

800,000
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Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01

Приходи из буџета

800,000

Свега за програмску активност 1201-0003:

800,000

800,000
0

800,000

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

1201-0004

Услуге емитовања и штампања

830
423

Услуге по уговору

15,000,000

15,000,000

Приходи из буџета

15,000,000

15,000,000

Функција 830:

15,000,000

Извори финансирања за функцију 830:
01

0

15,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:
01

Приходи из буџета

15,000,000

Свега за Програмску активност 1201-0004:

15,000,000

15,000,000
0

15,000,000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

34,800,000

Свега за Програм 13:

34,800,000

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
810

34,800,000
0

34,800,000

Услуге рекреације и спорта
481

Дотације невладиним организацијама

48,500,000

48,500,000

Приходи из буџета

48,500,000

48,500,000

Функција 810:

48,500,000

Извори финансирања за функцију 810:
01

0

48,500,000

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
01

Приходи из буџета

48,500,000

48,500,000
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Свега за Програмску активност 1301-0001:

48,500,000

0

48,500,000

Спровођење омладинске политике
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

1301-0005
860

423

Услуге по уговору

300,000

300,000

424

Специјализоване услуге

200,000

200,000

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 860:

500,000

500,000
0

500,000

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:
01

Приходи из буџета

500,000

Свега за Програмску активност 1301-0005:

500,000

500,000
0

500,000

Извори финансирања за Програм 14:
01

Приходи из буџета

49,000,000

Свега за Програм 14:

49,000,000

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

49,000,000
0

49,000,000

Опште јавне услуге

130
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

47,254,500

47,254,500

Социјални доприноси на терет послодавца

8,104,200

8,104,200

414

Социјална давања запосленима

5,890,000

5,890,000

415

Накнаде трошкова за запослене

2,000,000

2,000,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

610,000

610,000

421

Стални трошкови

17,820,000

17,820,000

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

800,000

800,000

16,020,000

16,020,000

1,850,000

1,850,000
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Текуће поправке и одржавање

426
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11,100,000

11,100,000

Материјал

9,555,500

9,555,500

465

Остале донације, дотације и трансфери

5,300,000

5,300,000

481

Дотације невладиним организацијама

1,600,000

1,600,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

3,500,000

3,500,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1,000

1,000

484

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

6,001,000

6,001,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

200,000

200,000

511

Зграде и грађевински објекти

9,000,000

9,000,000

512

Машине и опрема

2,250,000

2,250,000

515

Нематеријална имовина

350,000

350,000

541

Земљиште

2,800,000

2,800,000

Приходи из буџета

152,006,200

152,006,200

Функција 130:

152,006,200

Извори финансирања за функцију 130:
01

0

152,006,200

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

152,006,200

Свега за Програмску активност 0602-0001:

152,006,200

152,006,200
0

152,006,200

Програмска активност: Текућа буџетска резерва

0602-0009

Финансијски и фискални послови

112
49912

Текућа резерва

10,000,000

10,000,000

Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Функција 112:

10,000,000

Извори финансирања за функцију 112:
01

0

10,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:
01

Приходи из буџета

10,000,000

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

10,000,000

0

10,000,000

Програмска активност: Стална буџетска резерва

0602-0010

Финансијски и фискални послови

112
49911

Стална резерва

2,000,000

2,000,000

Приходи из буџета

2,000,000

2,000,000

Функција 112:

2,000,000

Извори финансирања за функцију 112:
01

0

2,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програмску активност 0602-0010:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

Управљање у ванредним ситуацијама
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

0602-0014
360
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

700,000

700,000

1,800,000

1,800,000

500,000

500,000

Приходи из буџета

3,000,000

3,000,000

Функција 360:

3,000,000

Извори финансирања за функцију 360:
01

0

3,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:
01

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за програмску активност 0602-0014:

3,000,000

3,000,000
0

3,000,000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

167,006,200

Свега за Програм 15:

167,006,200

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

167,006,200
0

167,006,200
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ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉЕНИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

0501

Енергетски менаџмент
Опште услуге

0501-0001
130
424

Специјализоване услуге

2,000,000

2,000,000

Приходи из буџета

2,000,000

2,000,000

Функција 130:

2,000,000

Извори финансирања за функцију 130:
01

0

2,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за програмску активност 0501-0001:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0006

Подршка деци и породицама са децом
Породица и деца

040
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

18,000,000

18,000,000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета

18,000,000

Функција 040:

18,000,000

18,000,000
0

18,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:
01

Приходи из буџета

18,000,000

Свега за Програмску активност 0901-0006:

18,000,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
0101

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-0002

Мере подршке руралном развоју
421

Пољопривреда

18,000,000
0

18,000,000
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Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

40,000,000

40,000,000

Приходи из буџета

40,000,000

40,000,000

Функција 421:

40,000,000

Извори финансирања за функцију 421:
01

0

40,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:
01

Приходи из буџета

40,000,000

Свега за Програмску активност 0101-0002:

40,000,000

40,000,000
0

40,000,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине

0401-0001
560

Заштита животне средине
423

Услуге по уговору

2,000,000

2,000,000

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 560:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програмску активност 0401-0001:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

Извори финансирања за Програм 6:
01

5

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програм 6:

2,000,000

0

2,000,000

10,800,000

1,900,000

12,700,000

2,000,000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

5.01
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

160
421

Стални трошкови
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422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

465

Остале донације, дотације и трансфери

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема
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20,000

100,000

120,000

7,300,000

800,000

8,100,000

500,000

100,000

600,000

6,000,000

400,000

6,400,000

700,000

50,000

750,000
0

80,000

50,000

130,000

300,000

100,000

400,000
0

300,000

300,000

600,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца
Функција 160:

26,000,000

26,000,000

26,000,000
3,800,000

3,800,000

3,800,000

29,800,000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програмску активност 0602-0002:

26,000,000

26,000,000
3,800,000

3,800,000
0

26,000,000

3,800,000

29,800,000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 15:

26,000,000

26,000,000
3,800,000

26,000,000

3,800,000

0

0

3,800,000

29,800,000

Извори финансирања за Главу 5.01:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

26,000,000

26,000,000
3,800,000

3,800,000
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Свега за Главу 5.01:

5

26,000,000

3,800,000

29,800,000

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

5.02
0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Образовање неквалификовано на другом месту

980
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

1,473,400

1,473,400

Социјални доприноси на терет послодавца

252,700

252,700

421

Стални трошкови

700,000

50,000

750,000

422

Трошкови путовања

150,000

50,000

200,000

423

Услуге по уговору

1,300,000

130,000

1,430,000

424

Специјализоване услуге

3,600,000

1,400,000

5,000,000

425

Текуће поправке и одржавање

200,000

30,000

230,000

426

Материјал

200,000

40,000

240,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

144,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

0

20,000

20,000

512

Машине и опрема

100,000

120,000

220,000

144,000

Извори финансирања за функцију 980:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 980:

8,120,100
8,120,100

8,120,100
1,840,000

1,840,000

1,840,000

9,960,100

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 0602-0001:

8,120,100
8,120,100

8,120,100
1,840,000

1,840,000

1,840,000

9,960,100

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

8,120,100

8,120,100
1,840,000

1,840,000
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Свега за Програм 15:

8,120,100

1,840,000

9,960,100

Извори финансирања за Главу 5.02:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 5.02:

5

8,120,100
8,120,100

8,120,100
1,840,000

1,840,000

1,840,000

9,960,100

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

5.03
1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљањем развојем туризма
Туризам

473
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

20,000

20,000

40,000

415

Накнаде трошкова за запослене

60,000

1,000

61,000

421

Стални трошкови

454,000

60,000

514,000

422

Трошкови путовања

110,000

1,000

111,000

423

Услуге по уговору

2,825,000

250,000

3,075,000

424

Специјализоване услуге

479,000

50,000

529,000

425

Текуће поправке и одржавање

150,000

20,000

170,000

426

Материјал

279,000

10,000

289,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

387,200

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

13,000

512

Машине и опрема

523

Залихе робе за даљу продају

3,850,500

3,850,500

660,400

660,400

0

387,200
10,000

23,000

10,000

10,000

450,000

450,000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:

9,288,100
9,288,100

9,288,100
882,000

882,000

882,000

10,170,100
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Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1502-0001:

9,288,100
9,288,100

9,288,100
882,000
882,000

882,000
10,170,100

Промоција туристичке понуде

1502-0002

Туризам

473
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423
424
426

Материјал

15,000

15,000

170,500

170,500

Услуге по уговору

1,604,000

1,604,000

Специјализоване услуге

1,136,000

1,136,000

332,000

332,000

Извори финансирања за функцију 473:
01

0

Приходи из буџета

3,257,500

Функција 473:

3,257,500

3,257,500
0

3,257,500

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:
01

Приходи из буџета

3,257,500

Свега за Програмску активност 1502-0002:

3,257,500

0

3,257,500

12,545,600

0

12,545,600

882,000

882,000

882,000

13,427,600

3,257,500

Извори финансирања за Програм 4:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 4:

12,545,600

Извори финансирања за Главу 5.03:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 5.03:
УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

12,545,600
12,545,600

12,545,600
882,000

882,000

882,000

13,427,600
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

5.04
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7,192,800

7,192,800

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,233,600

1,233,600

415

Накнаде трошкова за запослене

40,000

40,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

180,000

421

Стални трошкови

488,000

104,000

592,000

423

Услуге по уговору

270,000

38,000

308,000

424

Специјализоване услуге

70,000

35,000

105,000

425

Текуће поправке и одржавање

200,000

10,000

210,000

426

Материјал

600,000

31,000

631,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

640,000

640,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10,000

10,000

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

100,000

180,000

23,000

123,000

1,000,000

1,000,000

12,024,400

12,024,400

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

12,024,400

241,000

241,000

241,000

12,265,400

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0001:

12,024,400

12,024,400
241,000

241,000

12,024,400

241,000

12,265,400

200,000

39,000

239,000

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1201-0002

Услуге културе

820
422

Трошкови путовања
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Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге
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1,490,000

20,000

1,510,000

900,000

900,000

2,590,000

2,590,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти
Функција 820:

59,000

59,000
0

2,590,000

59,000

2,649,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0002:

2,590,000
2,590,000

2,590,000
59,000

59,000

59,000

2,649,000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 13:

14,614,400
14,614,400

14,614,400
300,000

300,000

300,000

14,914,400

Извори финансирања за Главу 5.04:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 5.04:

5

14,614,400

14,614,400

14,614,400
300,000

300,000

300,000

14,914,400

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

5.05
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

9,560,900

9,560,900

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,639,700

1,639,700

414

Социјална давања запосленима

421

Стални трошкови

300,000

50,000

350,000

2,250,000

50,000

2,300,000
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422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425
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350,000

50,000

400,000

2,000,000

100,000

2,100,000

900,000

900,000

Текуће поправке и одржавање

1,000,000

1,000,000

426

Материјал

1,000,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

900,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

20,000

512

Машине и опрема

100,000

900,000
10,000

600,000

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

30,000
600,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

1,100,000

0
20,520,600

20,520,600
0

20,520,600

360,000

360,000

360,000

20,880,600

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0001:

20,520,600

20,520,600

20,520,600
0

0

360,000

360,000

360,000

20,880,600

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

1201-0003

Услуге културе

820
515

Нематеријална имовина

500,000

500,000

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

500,000

0

0

0

500,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01

Приходи из буџета

500,000

Свега за програмску активност 1201-0003:

500,000

500,000
0

500,000
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Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 13:

21,020,600
21,020,600

21,020,600
360,000

360,000

360,000

21,380,600

Извори финансирања за Главу 5.05:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Главу 5.05:

5

21,020,600

21,020,600
0

0

360,000

360,000

0

0

0

21,020,600

360,000

21,380,600

ДОМ КУЛТУРЕ

5.06
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6,096,600

6,096,600

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,045,600

1,045,600

413

Накнаде у натури

0

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

30,000

30,000

8,724,000

85,000

8,809,000

175,000

240,000

415,000

Услуге по уговору

6,940,000

1,000,000

7,940,000

424

Специјализоване услуге

6,000,000

15,000

6,015,000

425

Текуће поправке и одржавање

2,000,000

426

Материјал

1,050,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

400,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

100,000

512

Машине и опрема

400,000

523

Залихе робе за даљу продају

0

2,000,000
200,000

1,250,000
400,000

10,000

110,000
400,000

520,000

520,000
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Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

32,931,200
32,931,200

32,931,200
2,100,000

2,100,000

2,100,000

35,031,200

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0001:

32,931,200

32,931,200

32,931,200
2,100,000

2,100,000

2,100,000

35,031,200

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 13:

32,931,200
32,931,200

32,931,200
2,100,000

2,100,000

2,100,000

35,031,200

Извори финансирања за Главу 5.06:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 5.06:

5

32,931,200
32,931,200

32,931,200
2,100,000

2,100,000

2,100,000

35,031,200

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"

5.07
2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања
Предшколско образовање

911
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

73,283,700

73,283,700

412

Социјални доприноси на терет послодавца

12,568,100

12,568,100

414

Социјална давања запосленима

506,000

506,000

415

Накнаде трошкова за запослене

1,079,000

1,079,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1,017,700

1,017,700

421

Стални трошкови

9,998,300

9,998,300
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422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

1,662,000

424

Специјализоване услуге

1,040,000

425

Текуће поправке и одржавање

3,546,300

3,546,300

426

Материјал

12,843,000

12,843,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

6,193,900

6,193,900

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

100,000

100,000

511

Зграде и грађевински објекти

450,000

450,000

512

Машине и опрема

1,550,000

1,550,000

121,209,503

121,209,503

4,928,597

4,928,597

300,100

300,100
1,662,000
869,000

1,909,000

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:

126,138,100

869,000

869,000

869,000

127,007,100

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:

121,209,503

121,209,503

4,928,597

0

4,928,597

0

869,000

869,000

126,138,100

869,000

127,007,100

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:

121,209,503

121,209,503

4,928,597

0

4,928,597

0

869,000

869,000

126,138,100

869,000

127,007,100

Извори финансирања за Главу 5.07:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

16

Родитељски динар за ваннаставне активности

121,209,503

121,209,503

4,928,597

0

4,928,597

0

869,000

869,000
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Свега за Главу 5.07:

126,138,100

869,000

127,007,100

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

5

ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ "КАПЛАР"
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002

Функционисање основних школа

2002-0001

Основно образовање

912
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

13,354,000

13,354,000

Приходи из буџета

13,354,000

13,354,000

Функција 912:

13,354,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

0

13,354,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

13,354,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

13,354,000

13,354,000
0

13,354,000

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

10,000,000

10,000,000

Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Функција 912:

10,000,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

0

10,000,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

10,000,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

10,000,000

ОШ "ДУБРАВА"
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа

10,000,000
0

10,000,000

СТРАНА 61

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 18

20. ДЕЦЕМБАР 2019

Основно образовање

912
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

7,000,000

7,000,000

Приходи из буџета

7,000,000

7,000,000

Функција 912:

7,000,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

0

7,000,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

7,000,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

7,000,000

7,000,000
0

7,000,000

ОШ "МЛАДОСТ"
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4,500,000

4,500,000

Приходи из буџета

4,500,000

4,500,000

Функција 912:

4,500,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

0

4,500,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

4,500,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

4,500,000

4,500,000
0

4,500,000

МУЗИЧКА ШКОЛА
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

5,100,000

5,100,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

5,100,000

Функција 912:

5,100,000

5,100,000
0

5,100,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

5,100,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

5,100,000

5,100,000
0

5,100,000
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ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 912:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

40,954,000

Свега за Програм 9:

40,954,000

40,954,000
0

40,954,000

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

5

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-0001

Функционисање средњих школа
Средње образовање

920
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

5,500,000

5,500,000

Извори финансирања за функцију 920:
01

Приходи из буџета

5,500,000

Функција 920:

5,500,000

5,500,000
0

5,500,000

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01

Приходи из буџета

5,500,000

Свега за програмску активност 2003-0001:

5,500,000

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

5,500,000
0

5,500,000
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2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-0001

Функционисање средњих школа
Средње образовање

920
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

9,500,000

9,500,000

Приходи из буџета

9,500,000

9,500,000

Функција 920:

9,500,000

Извори финансирања за функцију 920:
01

0

9,500,000

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01

Приходи из буџета

9,500,000

Свега за програмску активност 2003-0001:

9,500,000

9,500,000
0

9,500,000

Извори финансирања за Програм 10:
01

Приходи из буџета

15,000,000

Свега за Програм 10:

15,000,000

15,000,000
0

15,000,000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

5
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом
месту

070

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

13,500,000

13,500,000

Приходи из буџета

13,500,000

13,500,000

Функција 070:

13,500,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

0

13,500,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
01

0901-0004

Приходи из буџета

13,500,000

Свега за Програмску активност 0901-0001:

13,500,000

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

13,500,000
0

13,500,000
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Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом
месту

070
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

6,635,000

6,635,000

Приходи из буџета

6,635,000

6,635,000

Функција 070:

6,635,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

0

6,635,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:
01

Приходи из буџета

6,635,000

Свега за Програмску активност 0901-0004:

6,635,000

6,635,000
0

6,635,000

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

20,135,000

Свега за Програм 11:

20,135,000

20,135,000
0

20,135,000

Извори финансирања за раздео 5:
01

Приходи из буџета

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

10

Примања од домаћих задуживања

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за раздео 5:

1,006,659,403

1,006,659,403
0

0

0

0

0

0

5,482,000

5,482,000

254,928,597

0

254,928,597

0

3,800,000

3,800,000

90,000,000
1,351,588,000

90,000,000
869,000

869,000

10,151,000

1,361,739,000

Извори финансирања за Разделе 1,2,3, 4 и 5 :
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1,044,966,503
0

1,044,966,503
5,482,000

5,482,000
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07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

10

Примања од домаћих задуживања

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

254,928,597

0

0

3,800,000

90,000,000
1,389,895,100

254,928,597
3,800,000
90,000,000

869,000

869,000

10,151,000

1,400,046,100
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Број запослених на неодређено и одређено време
код корисника јавних средстава у општини Књажевац
не може бити већи од максималног броја запослених,
утврђеног законом и подзаконским актима који
регулишу ову област.
Члан10.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник
општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник
општине.
Члан 11.

СТРАНА 66
Члан 15.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и
сталне буџетске резерве на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије доноси општинско
веће.
Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.
Члан 17.
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.

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.

Овлашћује се председник општине да, у складу са
чланом 27ж Закона о буџетском систему, може
поднети захтев Министарству надлежном за послове
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат
реализације јавних инвестиција.

Члан 12.

Члан 18.

За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом Одлуком, поред функционера ,
односно руководиоца директних и индиректних
корисника буџетских средстава, одговоран је
руководилац одељења за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода.

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 19.

Члан 13.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише општинско 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 14.
Одлуку о промени апропријације и преносу
апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.

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 чија реализација 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.
Корисници буџетских средстава су обавезни да, пре
покретања поступка јавне набавке за преузимање
обавеза по уговору за капиталне пројекте, прибаве
сагласност органа надлежног за финансије .
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 2019. години у складу са
одобреним апропријацијама у тој години, а не
извршене у току 2019. године, преносе се у 2020.
годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет апропријација одобрених
овом одлуком.
Члан 20.
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 21.
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.
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основу капиталних издатака измире у року
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 25.
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 26.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених овом Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему или
другим прописом, не могу се извршавати на терет
буџета.

Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2020. 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 22.

Члан 27.

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.

Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја
2020. године, уколико 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.

Набавком мале вредности, сматра се набавка чија је
вредност дефинисана Законом о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Члан 23.
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.
Члан 24.
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

Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава у 2020. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет
капитала, односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.
Члан 29.
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 61/2005,107/2009,
78/2011 и 68/2015).
Члан 30.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета општине до 31. децембра
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2020. године, средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2020. години, која су тим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету
општине Књажевац за 2019. годину.
Члан 31.
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 32.
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 10% вредности апропријације
за расход и издатак чији се износ умањује.
Члан 33.
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.
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Члан 35.

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 36.
У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и
исплата божићних, годишњих и других врста накнада
и бонуса предвиђених посебним и појединачним
колективним уговорима, за директне и индиректне
кориснике
средстава буџета, осим јубиларних
награда за запослене које су то право стекли у 2020.
години
Члан 37.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
и издатак извршава из других извора прихода и
примања, који нису општи приход буџета ( извор 01приходи из буџета) обавезе може преузимати само
до нивоа остварења тих прихода или примања,
уколико је ниво остварених прихода и примања
мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године
дође до умањења одобрених апропријација из
разлога извршења принудне наплате, за износ
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу
прилагођавања преузете обавезе, тако што ће
предложити умањење обавеза,односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 38.
Јавна предузећа и други облици организовања чији
је оснивач општина Књажевац, дужни су да
најкасније до 30. новембра текуће буџетске године
део од најмање 50% добити, односно вишка прихода
над расходима, по завршном рачуну за 2019. годину
уплате у буџет општине Књажевац.
Члан 39.

На терет буџета не могу се издавати гаранције.
Члан 34.
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.

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.
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Члан 40.

За све што није регулисано овом одлуком
примењиваће се одредбе Закона о буџету Републике
Србије за 2020. годину и остали позитивни законски
прописи.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине
Књажевац, интернет страници Општине и доставити
Министарству надлежном за послове финансија.
Члан 42.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Књажевац”, а примењиваће се од 01.јануара 2020.
године.
Број: 400-440/2019-01
Датум: 20.12.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
КАДРОВСКИ ПЛАН У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА
2020. ГОДИНУ
I Постојећи број запослених на радним
местима у Општинској управи Књажевац, на дан
03.12.2019. године, разврстаним у следећа звања:
Радни однос на
неодређено време
Положај у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
референт
млађи референт
Намештеник –прва врста
радних места
Намештеник –друга врста
радних места
Намештеник –трећа
врста радних места
намештеник - четврта
врста радних места
намештеник - пета врста
радних места
Радни однос на одређено
време
(повећан обим посла)
/
Радни однос на
одређено време
(у Кабинету председника
Општине)

Број извршилаца
1
11
13
2
2
/
21
/
/
/
/
/
3
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самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
намештеник – прва врста
радних места
Намештеник – друга
врста радних места
намештеник – трећа
врста радних места
намештеник – четврта
врста радних места
намештеник – пета врста
радних места
Приправници
висока стручна спрема
виша стручна спрема
средња стручна спрема

/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
1
2
/
Број извршилаца
/
/
/

II Планирани број запослених за 2020.
годину, на радним местима у Општинској управи
Књажевац, разврстаним у следећа звања:
Радни однос на
неодређено време
Положај у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
референт
млађи референт
Намештеник –прва врста
радних места
Намештеник –друга врста
радних места
Намештеник –трећа
врста радних места
намештеник - четврта
врста радних места
намештеник - пета врста
радних места
Радни однос на одређено
време
(повећан обим посла)

Број извршилаца
1
12
17
5
2
/
21
/
/
/
/
/
4
9
Број извршилаца

9
Број извршилаца

/
Број извршилаца

/
Радни однос на
одређено време
(у Кабинету председника
Општине)
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник

/
Број извршилаца

/
/
2
/
/
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виши референт
референт
млађи референт
намештеник – прва врста
радних места
Намештеник – друга
врста радних места
намештеник – трећа
врста радних места
намештеник – четврта
врста радних места
намештеник – пета врста
радних места
Приправници
висока стручна спрема
виша стручна спрема
средња стручна спрема
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/
/
/
1
/
1
2
/
Број извршилаца
/
/
/

III Планирани број запослених за 2020. годину из
главе II Кадровског плана усаглашен је са
средствима обезбеђеним буџетом општине
Књажевац за 2020. годину. Кадровски план је
саставни део Одлуке о буџету општине Књажевац за
2020. годину.
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