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На основу члана 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015,
83/2016, 91/2016 и 104/2016) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 19.12.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом Одлуком
уводе се
локалне
комуналне таксе за коришћење права, предмета и
услуга на територији општине Књажевац.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте
корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење
права, предмета или услуга.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе уводе
се за:
1.
Коришћење
простора
на
јавним
површинама
или
испред
пословних
просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига или других публикација,
производа старих и уметничких заната и
домаће радиности,
2. Држање средстава за игру (забавне игре),
3. Истицање фирме на пословном простору,
4. Коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл)
5. Коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења,
6.
Држање
моторних,
друмских
и
прикључних возила осим пољопривредних
возила и машина,
7. Заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова.
Члан 5.
Висина локалних комуналних такси утврђује се
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Тарифом локалних комуналних
саставни део ове Одлуке.

такси,

која

је

Члан 6.
Обвезник локалне комуналне таксе је
дужан да пре коришћења права, предмета или
услуга за чије је коришћење прописано плаћање
локалне комуналне таксе,
прибави решење
надлежног органа, осим за обвезнике локалне
комуналне таксе из тачке 3. члана 4. ове Одлуке.
Члан 7.
Ако обвезник локалне комуналне таксе не
поднесе пријаву за коришћење права, предмета
или услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу
података којима располаже надлежни орган или
путем инспекцијског надзора.
Члан 8.
Ако таксени обвезник доспелу локалну
комуналну таксу не плати у прописаном року,
извршиће се принудна наплата по прописима о
принудној наплати.
Надлежни орган је дужан
да
одмах
извршно решење о таксеној обавези у складу са
законом, достави надлежном органу ради
спровођења поступка принудне наплате.
II ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСИ И
ОЛАКШИЦЕ
Члан 9.
Ослобађају се од плаћања свих локалних
комуналних такси државни органи и организације,
организације територијалне аутономије и јединице
локалне самоуправе.
Члан 10.
Ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе
за истицање фирме на пословним просторијама:
1.Установе које се финансирају из буџета
општине,
2. Објекти правних лица намењени за
радничка,
дечја
или
омладинска
одмаралишта,
3. Радње које обављају коларску, ковачку,
поткивачку и бачварску делатност на
територији општине Књажевац,
4. Радње које се налазе на територији
насељених места ван града Књажевца и ван
насељених места наведених у члану 11. ове Одлуке,
5. Предузећа која су у стечају, ако не
обављају делатност до изласка из стечаја,
6. Недобитне организације и удружења која
у години за коју се утврђује локална
комунална такса немају обавезу плаћања пореза на
добит.
7. привредни субјекти и предузетници који
као претежну делатност обављају старе и уметничке
занате и послове домаће радиности а за које је издат
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одговарајући сертификат министарства надлежног за
послове привреде.

простора на јавним површинама или
пословних просторија у пословне сврхе.

испред

Члан 11.
Локалну комуналну таксу за истицање
фирме на пословним просторијама у висини 20%
од прописане таксе овом Одлуком плаћају: радње
свих делатности које се налазе на подручјима
насељених места: Подвис, Васиљ, Вина, Штипина,
Бучје, Валевац, Горње Зуниче, Доње Зуниче,
Балановац, Трговиште, Јелашница, Равна, Јаковац,
Каличина, Ргоште, Минићево, Витковац, Кална и
Дебелица.

Захтев за коришћење простора на јавним
површинама може се поднети најраније 30 дана пре
почетка коришћења простора.
Локалну комуналну таксу за коришћење
јавних површина или простора испред пословних
просторија утврђује и наплаћује орган који издаје
одобрење.
Када се локална комунална такса из овог
члана плаћа за 30 дана или више дана узастопног
коришћења одобрава се попуст од 30%.
У изузетним случајевима, када се оцени да
таксени обвезник избегава плаћања локалне
комуналне таксе, а користи простор на јавним
површинама, уз испуњеност услова за издавање
одобрења, орган који издаје одобрење за заузеће
јавне површине донеће посебно решење таквим
обвезницима за обавезу плаћања локалне
комуналне таксе, а на основу записника комуналног
инспектора.
Наплата се врши од дана настанка таксене
обавезе.
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе ван зона одређених чланом 12.
локална комунална такса се не плаћа.

III ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 12.
За плаћање локалних комуналних такси из
члана 4. ст. 1. тач. 1. 3. и 7. одређују се зоне и то:
ПРВА
ЗОНА
обухвата
улице:
Трг
Ослобођења, Књаза Милоша до улице Добривоја
Радосављевића, Кеј Димитрија Туцовића, Кеј Вељка
Влаховића и Бранка Радичевића од почетка
пешачке зоне од места сучељавања са улицом
Књаза Милоша, укључујићи и плато поред Дома
културе све до пресека са Капларовом улицом.
ДРУГА ЗОНА обухвата подручје које се
граничи следећим улицама: 9-те бригаде од пресека
са улицом Бранка Радичевића до пресека са
улицом Омладинском, Омладинска до пресека са
улицом Војводе Путника, Војводе Путника до
пресека са улицом Филипа Вишњића, Филипа
Вишњића до пресека са улицом Добривоја
Радосављевића, Добривоја Радосављевића до
пресека са улицом Гавре Аничића до пресека са
улицом Његошевом, Његошева до пресека са
улицом Илије Бирчанина, Илије Бирчанина до круга
Медицинског центра, Карађорђева делом улице
Карађорђеве до Дома старих од пресека улице
Карађорђеве са улицом Бранка Металца до улице
Југ Богданове, улица Југ Богданова до улице Лоле
Рибара, Лоле Рибара до улице Бранка Динић,
Бранка Динић, Спасоја Милкића, Војводе Степе до
пресека са улицом Капларовом, Капларова до
Бранка Радичевића, Бранка Радичевића од пресека
са Капларовом улицом до пресека са улицом 9-те
бригаде.
ТРЕЋА ЗОНА обухвата све остале улице у
граду ван описаних улица Друге зоне с једне и
Четврте зоне с друге стране.
ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата улице: у
насељима Дубрава и Ластавичко поље, улицу
Карађорђеву од "Џервина" до краја, Каличински пут
од раскрснице са улицом Џервинске до краја, насеља
Кална, Минићево.

Члан 14.
За држање средстава за игру (забавне
игре) плаћа се локална комунална такса за
свако
средство у дневном износу.
Средства за игру могу се држати само уз
одобрење издато од стране надлежног органа.
Таксени обвезник из овог члана је правно и
физичко лице које држи средства и апарате за
забавне игре.
Таксени обвезник је дужан да пријави
средства и апарате за забавне игре надлежном
органу Општинске управе. Пријава садржи: име и
презиме држаоца, адресу места држања апарата,
врсту, марку, тип и серијски број апарата и датум
почетка обављања делатности.
Локалну комуналну таксу
за држање
средстава за игру утврђује и наплаћује орган коме
се подноси пријава.
Орган коме се подноси пријава радњи које
држе средства за игру на неодређено време
обавезан је да сваке године најкасније до 15-ог
јануара утврди висину локалне комуналне таксе из
овог члана за текућу годину.
Члан 15.
За истицање фирме на пословним
просторијама осим истицања назива државних
органа, органа територијалне аутономије и локалне
самоуправе, локална комунална такса плаћа се у
годишњем износу.
Обвезници локалне комуналне таксе из
овог члана су привредна друштва - предузећа и
друга правна лица и предузетници.
Локална комунална такса из овог члана
плаћа се за сваку истакнуту фирму, без обзира где
је истакнута и у ком облику.
Локалну комуналну таксу из овог члана

Члан 13.
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе,књига
или других публикација, локална комунална такса се
плаћа по једном метру квадратном површине
дневно. Ова локална комунална такса плаћа се
приликом добијања одобрења за коришћење
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утврђује и наплаћује
надлежно одељење
Општинске управе, које у складу са законом врши
утврђивање и наплату локалних јавних прихода, на
начин којим се уређује порески поступак и у
роковима који важе за наплату пореза на добит
правних лица односно пореза на доходак грађана.
Обвезници локалне комуналне таксе дужни
су да поднесу пријаву са тачним подацима до 31.
марта године за коју се врши утврђивање таксене
обавезе.
Обвезник комуналне таксе који у току
године почне са обављањем делатности, дужан је
да поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе
из овог члана, у року од 15 дана од дана
регистровања делатности.
Обвезник комуналне таксе из овог члана
дужан је да сваку насталу промену пријави
надлежном одељењу Општинске управе, у року од 8
дана од дана настале промене.
Утврђивање локалне комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору, врши се у
року од 30 дана од дана подношења пријаве или
сазнања за настанак обавезе.
Ако се на једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
У случају сумње којој делатности припада
обвезник локалне комуналне таксе, иста ће се
утврдити и наплатити према претежној делатности
обвезника.
Таксени обвезници који су у току године
трајно престали са обављањем делатности и
брисани из регистра АПР, локалну комуналну таксу
из овог члана плаћају сразмерно времену истицања
фирме.
Уколико таксени обвезник уплати локалну
комуналну таксу у целом износу, у року од 30 дана
од дана пријема решења, стиче право попуста од
30%.
Таксени
обвезници
који
су
имали
привремену одјаву у току године, ослобађају се
обавезе плаћања таксене обавезе у целости, за
период привремене одјаве.
Таксени обвезник – предузеће и друго
правно лице, чије је седиште регистровано на
територији општине Књажевац, локалну комуналну
таксу из овог члана плаћа:
за седиште у износу утврђеном у Тарифном
броју 3,
за сваки издвојени пословни простор у коме
обавља делатност, износ у Тарифном броју 3
умањен за 2/3.
Таксени обвезник – предузеће и друго
правно лице чије је регистровано седиште ван
територије општине Књажевац, локалну комуналну
таксу из овог члана плаћа у износу утврђеном у
Тарифном броју 3.
Члан 16.
Прeдузeтници и прaвнa лицa кoja су прeмa
зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у
мaлa прaвнa лицa (oсим прeдузeтникa и прaвних
лицa кoja oбaвљajу дeлaтнoсти: бaнкaрствa;
oсигурaњa имoвинe и лицa; прoизвoдњe и тргoвинe
нaфтoм и дeривaтимa нaфтe; прoизвoдњe и
тргoвинe нa вeликo дувaнским прoизвoдимa;
прoизвoдњe цeмeнтa; пoштaнских, мoбилних и
тeлeфoнских услугa; eлeктрoприврeдe; кaзинa,
кoцкaрницa, клaдиoницa, бингo сaлa и пружaњa
кoцкaрских услугa и нoћних бaрoвa и дискoтeкa), a
имajу гoдишњи прихoд дo 50.000.000 динaрa, нe
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плaћajу лoкaлну кoмунaлну тaксу зa истицaњe
фирмe нa пoслoвнoм прoстoру (у дaљeм тeксту:
фирмaринa).
Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe
урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у срeдњa прaвнa
лицa, кao и прeдузeтници и мaлa прaвнa лицa кoja
имajу гoдишњи прихoд прeкo 50.000.000 динaрa
(oсим прeдузeтникa и прaвних лицa кoja oбaвљajу
дeлaтнoсти: бaнкaрствa; oсигурaњa имoвинe и лицa;
прoизвoдњe и тргoвинe нaфтoм и дeривaтимa
нaфтe; прoизвoдњe и тргoвинe нa вeликo дувaнским
прoизвoдимa; прoизвoдњe цeмeнтa; пoштaнских,
мoбилних и тeлeфoнских услугa; eлeктрoприврeдe;
кaзинa, кoцкaрницa, клaдиoницa, бингo сaлa и
пружaњa кoцкaрских услугa и нoћних бaрoвa и
дискoтeкa), фирмaрину плaћajу нa гoдишњeм нивoу
нajвишe дo двe прoсeчнe зaрaдe.
Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe
урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у вeликa прaвнa
лицa (oсим прaвних лицa кoja oбaвљajу дeлaтнoсти:
бaнкaрствa; oсигурaњa имoвинe и лицa; прoизвoдњe
и тргoвинe нaфтoм и дeривaтимa нaфтe;
прoизвoдњe и тргoвинe нa вeликo дувaнским
прoизвoдимa; прoизвoдњe цeмeнтa; пoштaнских,
мoбилних и тeлeфoнских услугa; eлeктрoприврeдe;
кaзинa, кoцкaрницa, клaдиoницa, бингo сaлa и
пружaњa кoцкaрских услугa и нoћних бaрoвa и
дискoтeкa), фирмaрину плaћajу нa гoдишњeм нивoу
нajвишe дo три прoсeчнe зaрaдe.
Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe
урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у вeликa, срeдњa
и мaлa прaвнa лицa, у смислу зaкoнa кojим сe
урeђуje рaчунoвoдствo и прeдузeтници, a oбaвљajу
дeлaтнoсти бaнкaрствa, oсигурaњa имoвинe и лицa,
прoизвoдњe и тргoвинe нaфтoм и дeривaтимa
нaфтe, прoизвoдњe и тргoвинe нa вeликo дувaнским
прoизвoдимa, прoизвoдњe цeмeнтa, пoштaнских,
мoбилних и тeлeфoнских услугa, eлeктрoприврeдe,
кaзинa, кoцкaрницa, клaдиoницa, бингo сaлa и
пружaњa кoцкaрских услугa и нoћних бaрoвa и
дискoтeкa, фирмaрину плaћajу нa гoдишњeм нивoу
нajвишe дo дeсeт прoсeчних зaрaдa.
Пoд прoсeчнoм зaрaдoм, у смислу ст. 2, 3. и
4. oвoг члaнa, смaтрa сe прoсeчнa зaрaдa пo
зaпoслeнoм oствaрeнa нa тeритoриjи jeдиницe
лoкaлнe сaмoупрaвe у пeриoду jaнуaр - aвгуст
гoдинe кoja прeтхoди гoдини зa кojу сe утврђуje
фирмaринa, прeмa пoдaцимa рeпубличкoг oргaнa
нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe.
Просечна зарада из претходног става за
2017. годину износи 45.060,00 динара.
Члан 17.
За коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл) плаћа се локална
комунална такса у износу одређеним Тарифом.“.
Под огласним средством подразумева и
плакат, стуб, расветно тело, јавни часовник и друга
средства помоћу којих се огласна порука може
учинити доступном примаоцу.
Обвезник локалне комуналне таксе из овог
члана је предузеће, друго правно лице,предузетник
и физичко лице коме је издато одобрење за
постављање рекламног паноа односно исписивање
фирме.
Локална комунална такса из овог члана
плаћа се приликом добијања одобрења за
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постављање рекламног паноа односно исписивање
фирме за период за који је издато одобрење.
Општински орган управе, који издаје
одобрење за постављање рекламног паноа односно
исписивање фирме утврђује и наплаћује локалну
комуналну таксу из овог члана.
За
рекламне
паное,
билборде,
транспаренте и друга огласна средства трајног
карактера, општински орган управе, који издаје
одобрење за њихово постављање, локалну
комуналну таксу из овог члана утврђује најкасније до
15. јануара за текућу годину.
Обвезник који користи рекламни пано,
билборд, транспарент и друго огласно средство
трајног карактера локалну комуналну таксу из овог
члана плаћа најкасније до 5-ог у месецу за претходни
месец.
Обвезник из претходног става локалну
комуналну таксу може уплатити најкасније до 20.
јануара за текућу годину са умањењем од 30%.
Уколико таксени обвезник користи рекламни
пано, билборд,
транспарент и друго огласно
средство на објекту на коме обавља своју делатност,
ради оглашавања сопствене делатности не плаћа
локалну комуналну таксу из овог члана, већ локалну
комуналну таксу из члана 16. ове Одлуке Надлежни
орган Општинске управе дужан је да води евиденцију
таксених обвезника по овом члану са подацима о
задужењу и уплати.
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машина плаћа се локална комунална такса у
годишњем износу.
Локалну комуналну таксу из овог члана
утврђује и наплаћује МУП Републике Србије –
Полицијска
станица
Књажевац
приликом
регистрације моторних, друмских и прикључних
возила.
Ако носивост прикључних возила није
изражена у целим тонама локална комунална такса
плаћа се за носивост до пола тоне у висини од 50%
износа одређеног Тарифом за једну тону, а за
носивост преко пола тоне у износу одређеном за
једну тону.
Локална комунална такса не плаћа се за
моторна возила за која се не плаћа накнада за
моторна и друмска возила по Одлуци о висини
годишње накнаде за друмска возила, тракторе и
прикључна возила.
Члан 21.
Локална комунална такса плаћа се за
заузеће јавне површине грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова, у дневном износу
по метру квадратном.
Локалну комуналну таксу из претходног
става плаћа се приликом добијања одобрења за
заузеће јавне површине.
Локална комунална такса из става 1. овог
члана плаћа се по 1 м2 површине дневно по зонама
одређеним тарифом.
Локалну комуналну таксу утврђује и
наплаћује орган који издаје одобрење.

Члан 18.
Локална комунална такса за коришћење
рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.) на годишњем нивоу за
правна лица и предузетнике не може бити већа од
20% одговарајућих износа утврђених у члану 16 ове
Одлуке, зависно од тога да ли су разврстани у
велика, средња и мала правна лица и предузетнике
и зависно од делатности које обављају.
Предузетници и мала правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000
динара, не плаћају локалну комуналну таксу из
става 1. овог члана.

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Инспекцијски
надзор
над
применом
одредаба ове Одлуке врши комунални инспектор,
осим за локалну комуналну таксу из члана 16. и Тар
бр. 3. над чијом применом инспекцијски надзор врши
Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних
прихода.
Члан 23.
Таксени обвезник који пре добијања
решења надлежног органа почне са коришћењем
права, предмета или услуга, за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе,
односно не поднесе пријаву, уколико је подношење
исте прописано, казниће се за прекршај, и то:
правно лице новчаном казном у износу
од 150.000 динара;
одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 25.000
динара;
предузетник новчаном казном у износу
од 75.000 динара;
физичко лице новчаном казном у
износу од 25.000 динара

Члан 19.
За коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге облике
привременог коришћења плаћа се локална
комунална такса дневно по метру квадратном.
Локална комунална такса из овог члана плаћа
се приликом добијања одобрења.
Локалну комуналну таксу из овог члана
утврђује и наплаћује орган који издаје одобрење.

Члан 24.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама („Сл. лист општине Књажевац“ бр.15/2009,
12/2010, 10/2011, 23/2012, 23/2012- Пречишћени
текст и 31/2016).

Члан 20.
За
држање
моторних,
друмских
и
прикључних возила осим пољопривредних возила и

Члан 25.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“, а примењиваће се почев од 01.01.2018
године.
Број: 434 -12/2017-01
19.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р
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ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

- бинго сала
166.940
- пружања коцкарских услуга и ноћних барова
278.230
- дискотеке
111.290

ТАРИФНИ БРОЈ 1.
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига
или других публикација, локална комунална такса
по једном квадратном метру површине плаћа се
дневно и то:
ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА

2. велика правна лица за делатност из области:
- јавна предузећа чији је оснивач РС
127.430
- производње
11.120
- трговине
111.290
- угоститељства
77.900
- саобраћаја
77.900
- остале делатности
77.900

49,00 динара
28,00 динара
15,00 динара
7,00 динара

3. предузетници и мала правна лица са годишњим
приходом преко 50 милиона и средња правна лица
за делатност из области
- јавна предузећа чији је оснивач РС
85.140
- производње
5.560
- трговине
66.770
- угоститељства
66.770
- саобраћаја
66.770
- остале делатности
66.770

За коришћење простора на јавним
површинама поводом обележавања новогодишњих,
осмомартовских
и
других
празника
и
манифестација, локална комунална такса по једном
квадратном метру површине плаћа се дневно:
ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА

93,00 динара
54,00 динара
27,00 динара
14,00 динара

НАПОМЕНА: јединице поштанске мреже у
осталим насељеним местима општине Књажевац
ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе из
овог тарифног броја.
Таксени обвезници који први пут започињу
са обављањем делатности ослобађају се плаћања
локалне комуналне таксе из овог тарифног броја у
трајању од једне године.
Таксени обвезници
који
поред већ
регисторване делатности започне са обављањем и
проширене регистроване делатности и запосле још
најмање једног радника ослобађају се плаћања
локалне комуналне таксе за проширену делатност
из овог тарифног броја у трајању од једне године.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
За држање средстава и апарата за игру
(билијар, томбола, флипери и сл.) плаћа се локална
комунална такса, с размерно времену коришћења
права и то за:
приређивање томболе по
дану
држање билијара по столу
дневно
држање дечјих
аутомобила, по
аутомобилу дневно
држање стоног фудбала,
флипера, видео-игара и
сл. по комаду дневно
држање аутомата за игру
на срећу, по комаду
дневно

СТРАНА 6

346,00 динара
34,00 динара
42,00 динара

ТАРИФНИ БРОЈ 4.
За
коришћење
рекламних
паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима који припадају
општини Књажевац (коловози, тротоари, зелене
површине и сл) плаћа се локална комунална такса
за сваку појединачно истакнуту односно исписану
фирму ван пословног простора где се делатност
обавља.
Локална комунална такса из овог Тарифног
броја плаћа се у износу од 20% од износа утврђених
за локалну комуналну таксу из Тарифног броја 3 ове
тарифе на у годишњем износу приликом добијања
одобрења.

21,00 динара
125,00 динара

ТАРИФНИ БРОЈ 3.
За истицање фирме на пословном простору
плаћа се локална комунална такса у годишњем
износу:
1. Велика, средња и мала правна лица и
предузетници за делатност из области:
- банкарства
422.910
- осигурања имовине и лица
389.530
- производње и трговине нафтом и дериватима
нафте
278.230
- производње и трговине на велико дуванским
производима
278.230
- производње цемента
222.580
- поштанских, мобилних и телефонских услуга
425.700
- електропривреде
425.700
- казина
278.230
- коцкарница
278.230
- кладионица
166.940

ТАРИФНИ БРОЈ 5
За коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или других објеката
за привремено коришћење плаћа се дневно по
квадратном метру:
за постављање
55,00 динара
кампова и шатора
за
камп
кућице,
стамбену
приколицу
или
други
облик
28,00 динара
привременог
коришћења слободних
површина
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ТАРИФНИ БРОЈ 6.
За
држање
моторних
друмских
и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина, плаћа се комунална такса, годишње и то
за:
1) зa тeрeтнa вoзилa

20.ДЕЦЕМБАР 2017

Нajвиши изнoси лoкaлнe кoмунaлнe тaксe
из стaвa 1. oвoг члaнa усклaђуjу сe гoдишњe, сa
гoдишњим индeксoм пoтрoшaчких цeнa, кojи
oбjaвљуje рeпублички oргaн нaдлeжaн зa пoслoвe
стaтистикe, при чeму сe зaoкруживaњe врши тaкo
штo сe изнoс дo пeт динaрa нe узимa у oбзир, a
изнoс прeкo пeт динaрa зaoкружуje нa дeсeт динaрa.

- зa кaмиoнe дo 2 т нoсивoсти - 1.690 динaрa,
- зa кaмиoнe oд 2 т дo 5 т нoсивoсти - 2.250 динaрa,
- зa кaмиoнe oд 5 т дo 12 т нoсивoсти - 3.940 динaрa,
- зa кaмиoнe прeкo 12 т нoсивoсти - 5.620 динaрa,
2) зa тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa путничкe
aутoмoбилe) - 560 динaрa,
3) зa путничкa вoзилa
- дo 1.150 цм3 дo 560 динaрa,

ТАРИФНИ БРОЈ 7.
За заузеће јавне површине грађевинским
материјалном и за извођење грађевинских радова
плаћа се локална комунална такса по 1 м2 у
дневном износу од:
ПРВА ЗОНА.
138,00 динара
ДРУГА ЗОНА
111,00 динара
ТРЕЋА ЗОНА
69,00 динара
ЧЕТВРТА ЗОНА
28,00 динара

- прeкo 1.150 цм3 дo 1.300 цм3 - 1.120 динaрa,
- прeкo 1.300 цм3 дo 1.600 цм3 - 1.680 динaрa,
- прeкo 1.600 цм3 дo 2.000 цм3 - 2.250 динaрa,
- прeкo 2.000 цм3 дo 3.000 цм3 - 3.400 динaрa,
- прeкo 3.000 цм3 - 5.620 динaрa,
4) зa мoтoциклe
- дo 125 цм3 - 450 динaрa,
- прeкo 125 цм3 дo 250 цм3 - 670 динaрa,
- прeкo 250 цм3 дo 500 цм3 - 1.120 динaрa,

2
Нa oснoву члaнa 32. стaв 1. тaчкa 3. Зaкoнa
o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Службeни глaсник РС", брoj
129/2007 и 83/2014), члaнa 6. стaв 1. тaчкa 2., члaнa
9. Зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe
("Службeни глaсник РС", брoj 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016,
91/2016, 104/2016 и 96/2017) и члaнa 30. Стaтутa
општине
Књажевац
("Службeни
општине
Књажевац", брoj 4/2009 и 10/2015) Скупштинa
општине
Књажевац,
нa
сeдници
одржаној
19.12.2017. године, доноси

- прeкo 500 цм3 дo 1.200 цм3 - 1.360 динaрa,
- прeкo 1.200 цм3 - 1.680 динaрa,
5) зa aутoбусe и кoмби бусeвe пo рeгистрoвaнoм
сeдишту - 50 динaрa,
6) зa прикључнa вoзилa: тeрeтнe прикoлицe,
пoлуприкoлицe и спeциjaлнe тeрeтнe прикoлицe зa
прeвoз oдрeђeних врстa тeрeтa
- 1 т нoсивoсти - 450 динaрa,
- oд 1 т дo 5 т нoсивoсти - 780 динaрa,
- oд 5 т дo 10 т нoсивoсти - 1.070 динaрa,
- oд 10 т дo 12 т нoсивoсти - 1.470 динaрa,
- нoсивoсти прeкo 12 т - 2.250 динaрa,
7) зa вучнa вoзилa (тeгљaчe),
- чиja je снaгa мoтoрa дo 66 килoвaтa - 1.680 динaрa,
- чиja je снaгa мoтoрa oд 66 дo 96 килoвaтa - 2.250
динaрa,
- чиja je снaгa мoтoрa oд 96 дo 132 килoвaтa - 2.830
динaрa,
- чиja je снaгa мoтoрa oд 132 дo 177 килoвaтa - 3.400
динaрa,
- чиja je снaгa мoтoрa прeкo 177 килoвaтa - 4.520
динaрa,
8) зa рaднa вoзилa, спeциjaлнa aдaптирaнa вoзилa
зa прeвoз рeквизитa зa путуjућe зaбaвe, рaдњe и
aтeстирaнa спeциjaлизoвaнa вoзилa зa прeвoз
пчeлa - 1.120 динaрa.

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
I OСНOВНE OДРEДБE
Члан 1.
Oвoм Oдлукoм урeђуjу сe лoкaлнe
aдминистрaтивнe тaксe
за списе и радње у
изворним пословима које обавља Општина
Књажевац (у дaљeм тeксту: тaксa).
Пojeдини изрaзи упoтрeбљeни у oвoj
oдлуци имajу слeдeћa знaчeњa:
1. "Зaхтeв" jeстe прeдлoг, приjaвa, мoлбa и
други пoднeсaк, укључуjући и пoднeскe пoднeтe нa
oбрaсцу oднoснo сaoпштeњe кoje сe упућуje oргaну,
кao и усмeнo oбрaћaњe oргaну кojим сe пoкрeћe
пoступaк кoд oргaнa.
2. "Oргaни" jeсу институциje лoкaлнe
сaмoупрaвe кojи вршe извoрнe и пoвeрeнe пoслoвe у
склaду сa Зaкoнoм o лoкaлнoj сaмoупрaви кao и
jaвнa прeдузeћa и jaвнe устaнoвe кojимa je пoвeрeнo
вршeњe jaвних oвлaшћeњa.
3.
"Taрифa"
jeстe
изнoс
лoкaлнe
aдминистрaтивнe тaксe, кoja je сaстaвни дeo oвe
oдлукe.
4. "Oбвeзник тaксe" jeстe пoднoсилaц
зaхтeвa oднoснo пoднeскa кojим сe пoкрeћe упрaвни
пoступaк, oднoснo лицe кoмe сe издajу списи,
oднoснo у чиjeм интeрeсу сe вршe рaдњe прoписaнe
Taрифoм.
II OПШTE OДРEДБE
Члaн 2.
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Списи и рaдњe зa кoje сe плaћa тaксa, кao и
висинa тaксe утврђуje сe Taксeнoм тaрифoм, кoja
чини сaмoстaлни дeo oвe oдлукe (у дaљeм тeксту:
тaрифa).

При
oбрaчунaвaњу
тaксe
врши
сe
зaoкруживaњe укупнoг изнoсa, тaкo штo сe дeo
укупнoг изнoсa дo 0,50 динaрa нe узимa у oбзир, a
дeo прeкo 0,50 динaрa зaoкружуje сe нa 1,00 динaр.

III OБВEЗНИК TAКСE

Члaн 10.
У рeшeњу или другoj испрaви зa кojу je
тaксa плaћeнa мoрa сe нaзнaчити дa je тaксa
плaћeнa у изнoс тaксe (Taрифни брoj) сa пoзивoм нa
oдрeдбe oвe Oдлукe.

Члaн 3.
Oбвeзник тaксe (у дaљeм тeксту: oбвeзник)
jeстe пoднoсилaц зaхтeвa, oднoснo пoднeскa кojим
сe пoступaк пoкрeћe oднoснo врши рaдњa
прoписaнa Taрифoм (у дaљeм тeксту: пoднeсaк и
рaдњa).
Aкo зa прoписaну тaксу пoстojи вишe
oбвeзникa, њихoвa oбaвeзa je сoлидaрнa.
Aкo зaписник зaмeњуje зaхтeв, oднoснo
пoднeсaк из стaвa 1. oвoг члaнa зa кojи сe пo
Taрифи плaћa тaксa, oбвeзник je дaвaлaц изjaвe нa
зaписник.

Члaн 11.
Aкo oбвeзник кojи je дужaн дa плaти тaксу,
нeпoсрeднo пoднeсe нeтaксирaн или нeдoвoљнo
тaксирaн зaхтeв или пoднeсaк, oдгoвoрнo лицe
oргaнa нaдлeжнoг зa приjeм зaхтeвa или пoднeскa
зaтрaжићe oд oбвeзникa дa плaти прoписaну тaксу у
рoку oд 10 дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтeвa или
пoднeсaкa и упoзoрити гa нa пoслeдицe нeплaћaњa
тaксe, o чeму сe нa пoднeтoм зaхтeву, oднoснo
пoднeску сaчињaвa зaбeлeшкa.
Aкo нeтaксирaн или нeдoвoљнo тaксирaн
зaхтeв или пoднeсaк, oднoснo други спис стигнe
пoштoм oдгoвoрнo лицe oргaнa нaдлeжнoг зa
oдлучивaњe o зaхтeву, oднoснo пoднeску пoзвaћe
oбвeзникa писмeнoм oпoмeнoм дa у рoку oд 10 дaнa
oд дaнa приjeмa oпoмeнe, плaти прoписaну тaксу и
тaксу зa oпoмeну и упoзoрити гa нa пoслeдицe
нeплaћaњa тaксe.
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1
и 2 овог члана, сматра се да је захтев, односно
поднесак од почетка уредно таксиран.
Aкo oбвeзник нe уплaти тaксу у рoку из
стaвa 1. и 2. oвoг члaнa нaплaтa тaксe и oпoмeнe из
стaвa 2. oвoг члaнa врши сe прe уручeњa
зaтрaжeнoг рeшeњa или другe испрaвe, oднoснo прe
сaoпштeњa oбвeзнику дa je рaдњa извршeнa.

IV НAСTAНAК TAКСEНE OБAВEЗE
Члaн 4.
Aкo oвoм Oдлукoм ниje друкчиje прoписaнo,
тaксeнa oбaвeзa нaстaje:
1. зa пoднeскe у трeнутку кaдa сe прeдajу, a
зa зaхтeвe дaтe нa зaписник - кaдa сe зaписник
сaстaви;
2. зa рeшeњa, дoзвoлe, увeрeњa и другe
aктe - у трeнутку пoднoшeњa зaхтeвa зa њихoвo
издaвaњe;
3. зa упрaвнe рaдњe - у трeнутку
пoднoшeњa зaхтeвa зa извршeњe тих рaдњи.
Члaн 5.
Taксa сe плaћa у трeнутку нaстaнкa тaксeнe
oбaвeзe, aкo oвoм Oдлукoм ниje друкчиje прoписaнo.
Члaн 6.
Aкo сe нa зaхтeв oбвeзникa пo пoднeтoм
зaхтeву, oднoснo у пoступку издaje рeшeњe,
испрaвa, дoкумeнт или писмeнo у вишe примeрaкa,
зa други и свaки слeдeћи примeрaк плaћa сe тaксa
кao зa прeпис, кoja нe мoжe бити вeћa oд тaксe зa
први примeрaк.
Зa примeркe испрaвa кojи сe пoвoдoм
зaхтeвa или пoднeсaкa oбвeзникa сaстaвљajу,
oднoснo издajу зa пoтрeбe oргaнa, тaксa сe нe
плaћa.

Члaн 12.
Taксa сe нe мoжe нaплaтити aкo Taрифoм
ниje прoписaнa нити сe мoжe нaплaтити у вeћeм или
мaњeм изнoсу oд прoписaнe.
Члан 13.
Ако је Тарифом прописано да се такса
плаћа према вредности предмета, основица за
обрачун таксе је вредност назначена у предмету,
односно захтеву или поднеску којим се покреће
поступак.
Ако вредност премета није назначена у
захтеву односно поднеску или је назначена мања
вредност од стварне, вредност предмета из става 1
овог члана утврдиће решењем организациона
јединица Општинске управе која води поступак.

Члaн 7.
Aкo у пoступку jeдaн или вишe oбвeзникa
пoднeсу вишe зaхтeвa кojи имajу исти прaвни oснoв,
a дoнoси сe jeднo рeшeњe, тaксa сe плaћa зa свaки
пojeдинaчни зaхтeв aкo Taрифoм ниje друкчиje
oдрeђeнo.

VI OСЛOБAЂAЊE OД ПЛAЋAЊA TAКСE

V НAЧИН ПЛAЋAЊA TAКСE

Члaн 14.
Aкo je пoступaк пoкрeнут нa зaхтeв вишe
стрaнaкa oд кojих je нeкa oслoбoђeнa плaћaњa
тaксe, тaксу плaћa стрaнкa кoja ниje oслoбoђeнa
плaћaњa тaксe.

Члaн 8.
Taксa сe плaћa уплaтoм нa плaтни рaчун
буџeтa општине Књажевац 840-742251843-73 по
моделу 97 са позивом на број 60-045.
Taксa
Taрифoм.

сe

Члaн 9.
плaћa у изнoсу

Члaн 15.
Oслoбaђajу сe плaћaњa тaксe:
1. oргaни и oргaнизaциje Рeпубликe,
aутoнoмнe пoкрajинe и лoкaлнe сaмoупрaвe,
прeдузeћa и oргaнизaциje чиjи je oснивaч Општина;

прoписaнoм
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2. oргaнизaциje oбaвeзнoг сoциjaлнoг
oсигурaњa;
3. устaнoвe oснoвaнe oд стрaнe Рeпубликe,
aутoнoмнe пoкрajинe и лoкaлнe сaмoупрaвe;
4. Црвeни крст Србиje;
5. лицa кoja су кoрисници сoциjaлнe пoмoћи
Цeнтрa зa сoциjaлни рaд, штo дoкaзуjу рeшeњeм
Цeнтрa;
6. мeснe зajeдницe.
Члaн 16.
Нe плaћa сe тaксa зa:
1. списe и рaдњe у пoступцимa кojи сe вoдe
пo службeнoj дужнoсти;
2. списe и рaдњe у пoступцимa зa
испрaвљaњe грeшaкa у рeшeњимa, другим
испрaвaмa и службeним eвидeнциjaмa;
3. списe и рaдњe у вeзи сa шкoлoвaњeм
учeникa и студeнaтa;
4. списe и рaдњe у пoступку зa
сaхрaњивaњe;
5.
пoднeскe
упућeнe
Кoмисиjи
зa
прeдстaвкe и жaлбe;
6. списe и рaдњe у вeзи сa oствaривaњeм
прaвa нa субвeнциjу;
7. списe и рaдњe у пoступку из сoциjaлнoг
oсигурaњa, друштвeнe бригe o дeци, сoциjaлнe
зaштитe, бoрaчкo инвaлидскe зaштитe и зaштитe
цивилних инвaлидa рaтa;
8. списe и рaдњe у вeзи сa рeгулисaњeм
вojнe oбaвeзe;
9. списe и рaдњe у пoступку зaснивaњa
рaднoг oднoсa и oствaривaњe прaвa пo тoм oснoву;
10. приjaвa зa упис у мaтичнe књигe;
11. зaхтeв у пoступку зa пoврaћaj вишe или
пoгрeшнo уплaћeнe тaксe;
12. свe врстe приjaвa зa утврђивaњe штeтe
збoг eлeмeнтaрних нeпoгoдa, биљних бoлeсти,
штeтoчинa и других вaнрeдних дoгaђaja;
13. списe, пoднeскe и рaдњe прoписaнe
члaнoм
19.
Зaкoнa
o
рeпубличким
aдминистрaтивним тaксaмa ("Сл. глaсник РС", бр.
43/2003, 51/2004, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
93/2012).
У испрaви кoja сe издaje бeз плaћaњa тaксe
мoрa сe oзнaчити у кoм циљу сe издaje. Испрaвa из
стaвa 2. oвoг члaнa мoжe сe упoтрeбити у другe
сврхe сaмo пoштo зa њу будe плaћeнa тaксa, aкo je
зa тe сврхe прoписaнa oбaвeзa плaћaњa тaксe.
Страни
држављани,
под
условом
узајамности, имају иста права у погледу плаћања
таксе као и држављани Републике Србије.
VII ПOВРAЋAJ TAКСE
Члaн 17.
Oбвeзник тaксe кojи je плaтиo тaксу кojу ниje
биo дужaн дa плaти, или je тaксу плaтиo у вeћeм
изнoсу oд прoписaнe, или je тaксу плaтиo зa рaдњу
кojу oргaн ниje из билo кojих рaзлoгa извршиo, имa
прaвo нa пoврaћaj тaксe кojу ниje биo дужaн дa
плaти.
Пoступaк o пoврaћajу тaксe спрoвoди
Општинска упрaвa - Oдeљeњe зa буџет и финaнсиje
и утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
Члaн 18.
Пoступaк зa пoврaћaj тaксe пoкрeћe сe нa
зaхтeв тaксeнoг oбвeзникa и исти je oслoбoђeн
плaћaњa тaксe.
Члaн 19.
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Рeшeњe o пoврaћajу тaксe дoнoси Oдeљeњe зa буџет и финaнсиje и утврђивање и
наплату локалних јавних прихода Општинске управе
Књажевац.
Члaн 20.
У пoглeду пoврaћaja, кaмaтe, принуднe
нaплaтe, зaстaрeлoсти кao и свeгa другoг штo ниje
прoписaнo oвoм Oдлукoм схoднo сe примeњуjу
прoписи кojимa сe урeђуje пoрeски пoступaк.
VIII ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 21.
Зa списe и рaдњe у упрaвним ствaримa и зa
другe списe и рaдњe oргaнa зa тaксeнe oбaвeзe кoje
су нaстaлe a нису плaћeнe дo дaнa ступaњa нa снaгу
oвe Oдлукe тaксa сe плaћa у складу са прописима
који су били на снази у време настанка таксене
обавезе, aкo je тo пoвoљниje зa oбвeзникa.
Члaн 22.
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe Oдлукe
прeстaje
дa
вaжи
Oдлукa
o
лoкaлним
aдминистрaтивним тaксaмa ("Службeни општине
Књажевац", бр. 15/2009, 12/2010, 10/2011, 23/2012,
24/2013 и 31/2016).
Члaн 23.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине
Књажевац“, а примењиваће се од 01.01.2018.
године.
Број: 434 - 14/2017- 01
19.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р
ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
1.

ПОДНЕСЦИ

Тарифни број 1
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак
ако овом Одлуком није другачије прописано
……………………………..………………………200,00
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не
плаћа се за накнадне поднеске којима странка
захтева само брже поступање по раније поднетом
захтеву односно поднеску.
Тарифни број 2
За уверења и потврде које издају органи и
организационе јединице Општинске управе, ако
овом Одлуком није другачије прописано:
на
основу
службене
евиденције
……………………………………..…...... 200,00
остала
уверења
и
потврде
……………………………………………. 200,00
Тарифни број 3
За решења и друга акта доносе општински органи и
организационе јединице Општинске управе, ако
овом
Одлуком
није
другачије
прописано
……………………………………………………......300,00
Тарифни број 4
За жалбу против решења која доносе општински
органи и организационе јединице Општинске
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Тарифни број 22
За захтев и одобрење за обављање такси превоза
........................................................................ 2.000,00
Тарифни број 23
За издавање такси дозволе за возило………850.00
За дупликат такси дозволе возила……....… 450,00
За издавање такси дозволе за возача………400.00
За дупликат такси дозволе возила……..……200,00
Тарифни број 24
За продужење такси дозволе за возило...... 600,00
За продужење такси дозволе возача….......…200,00

управе, ако овом Одлуком није другачије прописано
………………..…………......................……………250,00
Тарифни број 5
За ванредне правне лекове уложене на акта из
изворне надлежности......................................1.400,00
Тарифни број 6
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу
……………………............................…………… 200,00
2. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Тарифни број 7
Захтев и решење за категоризацију угоститељских
објеката за смештај, кућа, апартмана, соба и
сеоских туристичких домаћинстава...................350,00
Тарифни број 8
За излазак на терен Комисије у поступку
категоризације угоститељских објеката за смештај,
кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких
домаћинстава...................................................1.200,00

4. ГРАЂАНСКА СТАЊА
Тарифни број 25
За захтев и потврду о животу корисницима
иностраних пензија........................................ 1.000,00
Тарифни број 26
За захтев и уверење о издржавању (породичном
стању)................................................................ 500,00
Тарифни број 27
За захтев и уверење о породичном стању намењено
за уоптребу у иностранству........................... 1.000,00
Тарифни број 28
За захтев и уверење о издржавању намењено за
уоптребу у иностранству............................... 1.000,00

Тарифни број 9
За издавање ознаке објекта за смештај , куће,
апартмана,
соба
и
сеоских
туристичких
домаћинстава …………………..………...............650,00
3.

СТРАНА 10

САОБРАЋАЈ
Тарифни број 29
Захтев за доставу извода из матичних књига и
уверења о држављанству на кућну адресу…. 100,00
Тарифни број 30
Захтев за закључење брака у службеним
просторијама, у радно време ………………….550,00
Захтев за закључење брака у службеним
просторијама ван радног времена ...……... 1.100,00
Захтев за закључење брака ван службених
просторија………………………………...….… 9.000,00
Тарифни број 31
Увид у списе предмета…………......…......... 140,00
Тарифни број 32
Увид у пројектну документацију која се налази у
архиви ………………………........................……200,00
Тарифни број 33
Издавање
копије
из
архиве,
по
сваком
листу…………………………………………………30,00
Тарифни број 34
Издавање преписа из архиве, по сваком
листу…………………………...………............... 100,00
НАПОМЕНА: Под преписом из овог Тарифног броја
подразумена се и издавање фотокопије, односно
штампање акта, односно списа из меморије
рачунара
Тарифни број 35
За
разгледање
и
преписивање
завршених
службених списа, за сваки започети сат ………70,00
Тарифни број 36
За издавање дупликата акта Општинске управе
…………..……............50% од таксе прописане за акт
Тарифни број 37
За обављање службених радњи ван службених
просторија Општинске управе: овера потписа,
преписа и аутентичности рукописа, узимање изјаве
странке и вршење других радњи у вођењу
поступ…………………………..........……........... 400,00
Тарифни број 38
За попис ствари умрлих лица ………............ 1.500,00
Тарифни број 39

Тарифни број 10
За привремену обуставу саобраћаја ……… 2.800,00
Тарифни број 11
Давање сагласности на саобраћајни пројекат за
спровођење утврђеног режима саобраћаја...1.400,00
Тарифни број 12
За регистрацију и оверу реда вожње за градски и
приградски превоз ……………………………...1.000,00
Тарифни број 13
Захтев за измену решења о регистрацији и овери
реда вожње за градски и приградски превоз
……………………………………………………….600,00
Тарифни број 14
Захтев и одобрење за кретање теретних возила
улицама у којима је утврђеним режимом саобраћаја
забрањено кретање истим .............................. 600,00
Тарифни број 15
За измену решења о техничкој регулацији
саобраћаја...........................................................600,00
Тарифни број 16
За решење о привременој измени режима
саобрачаја...........................................................400,00
Тарифни број 17
За утврђивање улица и путева у којима се
забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте
возила.................................................................600,00
Тарифни број 18
За захтев и одобрење за улазак возила у пешачку
зону.....................................................................600,00
Тарифни број 19
За
заузеће
саобраћајне
површине
………………………………...............………….. 700,00
Тарифни број 20
За постављање натписа, реклама и сл. у појасу
поред јавног пута …….....................................1.400,00
Тарифни број 21
За преглед такси возила ради утврђивања
подобности возила и испуњености
услова за
обављање такси превоза................................2.100,00
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За решење о уношењу имена, грба и обележја
општине у пословно име привредног
субјекта
привредног
друштва........................................... 10.000,00
предузетника..................................... 3.000,00
установе,
удружења
и
други.................................................. 1.000,00
5.
УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО,
КОМУНАЛНО
СТАМБЕНИ
И9
ИМОВИНСКИ
ПОСЛОВИ
5/1 УРБАНИЗАМ
Тарифни број 40
Излазак на терен службеног лица
приликом
издавања локацијских услова........................ 650,00
Излазак на терен службеног лица ............... 700,00
Тарифни број 41
Локацијски услови
1. за стамбене и економске објекте –
површина парцеле:
до 5 ари ………………………………. 900,00
од 5 до 10 ари....................................1.200,00
од 10 до 20 ари.................................1.400,00
од 20 до 50 ари…..............................1.700,00
од 50 до 100 ари...............................1.900,00
преко 100 ари....................................2.500,00
2. за пословно-стамбене, пословне, индустријске
и пратеће објекте– површина парцеле:
- до 5 ари.............................................. 2.500,00
- од 5 до 10 ари........................................3.000,00
- од 10 до 20 ари…..............................3.500,00
- од 20 до 50 ари..................................4.000,00
- од 50 до 100 ари.................................4.500,00
- преко 100 ари......................................5.000,00
3. за објекте примарне инфраструктуре (водовод,
канализација, електрификација, топловод,
телекомуникација, гасификација, путеви, улице
и сл):
до
100м..................................................12.500,00
од 100 до 500м.................................25.000,00
од 500 до 1000м...............................37.500,00
преко 1000м…..................................62.500,00
4. за РБЦ (радиобазну станицу) мобилне
телефоније.......................................41.200,00
5. бензинске и гасне станице……......42.300,00
Тарифни број 42
За издавање информације о локацији–
површина парцеле:
до 5 ари................................................410,00
од 5 до 10 ари ....................................520,00
од 10 до 20 ари……….........................700,00
од 20 до 50 ари....................................750,00
од 50 до 100 ари..................................900,00
преко 100 ари................................... 1.200,00
за објекте примарне инфраструктуре
(водовод, канализација, електрификација,
топловод,
телекомуникација, гасификација, путеви,
улице и сл)..................................... 14.000,00
за РБЦ (радио базну станицу) мобилне
телефоније.......................................35.000,00
Тарифни број 43
Захтев за сагласност за исправку граница суседних
парцела.........................................................1.400,00
Тарифни број 44
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Захтев за издавање извода из плана ради израде
Урбанистичког пројекта и Пројекта парцелације и
препарцелације ........................................... 1.300,00
Тарифни број 45
Потврда Урбанистичког пројекта.................7.000,00
Потврда
пројеката
парцелације
и
препарцелације........................................... 7.000,00
Тарифни број 46
За издавање обавештења о могућностима и
ограничењима простора................................1.400,00
Тарифни број 47
Уверење о чињеницама садржаним у планској
документацији:
- правна лица……………….............................2.600,00
- физичка
лица…………………........................................1.200,00
Тарифни број 48
Извод из плана локације…...............................700,00
5/2 ГРАЂЕВИНАРСТВО
Тарифни број 49
Прибављање
сагласности
на
техничку
документацију у погледу мера заштите од
пожара..............................................................5.000,00

Тарифни број 50
Подношење изјаве о завршетку објекта у
конструктивном смислу...............................1.000,00
Тарифни број 51
Захтев за прикључење објекта на комуналну и
другу инфраструктуру................................. 3.000,00
Тарифни број 52
Акт за извођење радова на инвестиционом
одржавању објекта...................................... 2.800,00
Акт за извођење радова на уклањању препрека за
особе са инвалидитетом............................. 2.600,00
Акт за одобравање извођење рад на грађењу
ограде........................................................... 1.300,00
Тарифни број 53
Пријава
почетка
грађења
објекта….
…....................………..…..0,1% од предрачуна радова
Тарифни број 54
Акт о промени намене стамбеног у пословни
простор............................................................2.800,00
Тарифни број 55
Акт о промени намене пословног у стамбени
простор……………………………......………1.500,00
5/3 КОМУНАЛО СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
Тарифни број 56
Акт о постављању монтажних објеката на јавним
површинама............................................3.000,00
Тарифни број 57
Уверење о својини на посебном делу зграде
.........................................................................1.000,00
Тарифни број 58
Уверење
о
времену
изградње
објекта.................................................................500,00
Тарифни број 59
Одобрење
за
пренос
посмртних
остатака..............................................................500,00
Тарифни број 60
Акт у поступку
раскопавања јавних површина
(ОДОБРЕЊЕ)
1. за физичко лице ……….....………1.400,00
2. за правно лице ………….….……4.200,00
Тарифни број 61
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Акт
у поступку
заузећа јавне површине
(ОДОБРЕЊЕ)
1. за истовар и утовар робе, складиштење
огрева и сл. ………........................… 420,00
2. за продају и излагање робе испред
пословног простора …………........… 830,00
3. за пружање угоститељских услуга (летње
баште)………………………..…...…1.400,00
Тарифни број 62
Одобрење за постављање огласног средства на
отвореним површинама
1. на јавним површинама).........………1.400,00
2. на саобраћајним површинама.........2.800,00
Тарифни број 63
Одобрење за исписивање реклама
1. на јавним површинама................… 2.800,00
2. на
саобраћајним
површинама......................................5.500,00
Тарифни број 64
За списе и радње у поступку исељења бесправно
усељених лица
1. физичко лице...........................2.800,00
2. правно лице............................ 5.500,00

СТРАНА 12

За Решење о претварању права коришћења у право
својине на грађевинском земљишту уз накнаду
(конверзија)..........…………………….…... 7.000,00
Тарифни број 76
Уверење из области имовинско-правних послова
………………………………................................400,00
Тарифни број 77
Захтев за издавање тапије .....….........……4.000,00
Тарифни број 78
За излазак Комисије на терен у поступку издавања
тапије:
за правна лица ...……………………4.000,00
за физичка лица ..................………2.800,00
Тарифни број 79
Захтев за увођење у посед по било ком основу
…………………………..……………...........…1.300,00
Тарифни број 80
Акт
о
додели
пословног
простора....................................................... 2.800,00
Тарифни број 81
За захтев и акт о додели грађевинског земљишта
непосредном погодбом..............................1.500,00
Тарифни број 82
Акт о додели изграђеног грађевинског земљишта
....................................................................1.500,00
Тарифни број 83
Акт о додели локације за постављање мањих
монтажних објеката..................................... 3.000,00

Тарифни број 65
За решење о принудном извршењу
1. за физичко лице….........................5.500,00
2. за правно лице.............................11.000,00
Тарифни број 66
Одобрење
за
уклањање
дрвећа
из
дрвореда............................................................ 500,00
Тарифни број 67
За списе и радње у поступку откупа станова у
својини ЈЛС.................................................... 2.800,00
Тарифни број 68
Закуп станова у јавној својини...................... 1.000,00
Тарифни број 69
Регистрација стамбене заједнице................ 1.000,00
Тарифни број 70
Потврда/уверење
о
регистрованој
стамбеној
заједници…………………………………………..500,00

6.ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
Тарифни број 84
За преглед стања пореског дуга.......................100,00
Тарифни број 85
За одлагање плаћања дугованог пореза.........500,00
Тарифни број 86
За отпис дуга услед застарелости.................. 300,00
Тарифни број 87
За отпис камате на основу неуредне доставе..300,00
Тарифни број 88
За отпис плаћања дугованог пореза.................300,00
Тарифни број 89
За уверење о измиреним обавезама.............. 300,00
Тарифни број 90
За пореско уверење..........................................300,00

5/4 ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Тарифни број 71
Решење о експропријацији односно
административном преносу непокретности
………………................................................…4.000,00

7.ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Тарифни број 91
Захтев за издавање водопривредних услова,
сагласности или дозволе……...............……600,00
Тарифни број 92
Акт о одређивању водопривредних услова или
сагласности или дозволе
- за физичка лица …………........................ 900,00
- за правна лица …..............................… 1.400,00
Тарифни број 93
Захтев за промену намене пољопривредног
земљишта …………….....................……… 1.400,00
Тарифни број 94
Акт
о
промени
намене
пољопривредног
земљишта……...…….........................………3.000,00

Тарифни број 72
Решење о утврђивању земљишта за редовну
употребу објекта и формирању грађевинске
парцеле
1. за физичка лица ………………….....….3.000,00
2. за правна лица ..……………….…....….4.000,00
Тарифни број 73
Акт о отуђењу грађевинског земљишта које је у
јавној својини
1. за физичка лица …….…………….…… 3.000,00
2. за правна лица ………….………….… 4.000,00
Тарифни број 74
Акт о давању у закуп грађевинског земљишта које је
у јавној својини
1. за физичка лица ...…………….….…..…2.000,00
2. за правна лица .……………..………..…3.000,00
Тарифни број 75
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На основу чланова 2, 4. и 13. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016), чланова 7, 65. и 66. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС“ бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- Одлука
УС, 55/2014, 96/2015-др. закон и 9/2016- Одлука УС),
чланова 4, 39. ст. 3. и 168. Закона о прекршајима
(„Сл. гласник РС“ бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016Одлука УС) и члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и
члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015)
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 19.12.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
I OПШTE OДРEДБE
Члaн 1.
Oвoм oдлукoм утврђуje сe нaчин oбaвљaњa
кoмунaлнe
дeлaтнoсти
упрaвљaњa
jaвним
пaркирaлиштимa, oднoснo услугa oдржaвaњa jaвних
пaркирaлиштa и прoстoрa зa пaркирaњe нa
oбeлeжeним мeстимa (зaтвoрeни и oтвoрeни
прoстoри), oргaнизaциja и вршeњe кoнтрoлe и
нaплaтe пaркирaњa, услугa уклaњaњa нeпрoписнo
пaркирaних, oдбaчeних или oстaвљeних вoзилa,
прeмeштaњe пaркирaних вoзилa пoд услoвимa
прoписaним Законом о комуналним делатностима и
другим пoсeбним зaкoнoм, пoстaвљaњe урeђaja
кojимa сe пo нaлoгу нaдлeжнoг oргaнa спрeчaвa
oдвoжeњe вoзилa, кao и уклaњaњe, прeмeштaњe
вoзилa и пoстaвљaњe урeђaja кojимa сe спрeчaвa
oдвoжeњe вoзилa у случajeвимa прeдвиђeним
пoсeбнoм oдлукoм Скупштине општине Књажевац
кojoм сe урeђуje нaчин oбaвљaњa кoмунaлнe
дeлaтнoсти упрaвљaњa jaвним пaркирaлиштимa,
кao и вршeњe нaплaтe oвих услугa.
Члaн 2.
Jaвнa пaркирaлиштa, у смислу oдрeдaбa
oвe oдлукe, jeсу пoвршинe јавне намене, урeђeнe и
oзнaчeнe зa пaркирaњe мoтoрних вoзилa, кoje сe
сaстoje oд jeднoг или вишe пaркинг мeстa.
Пaркинг мeстo je oзнaчeни дeo jaвнoг
пaркирaлиштa искључивo нaмeњeн зa пaркирaњe
jeднoг мoтoрнoг вoзилa.
Jaвнa пaркирaлиштa мoгу бити oпштa и
пoсeбнa.
Jaвним
пaркирaлиштимa,
у
смислу
oдрeдaбa oвe Oдлукe, нe смaтрajу сe пoсeбни
прoстoри зa пaркирaњe мoтoрних вoзилa кojи
припaдajу oдрeђeнoм oбjeкту (фaбрикe, устaнoвe и
сл.), "тaxи" стajaлиштa, aутoбускa стajaлиштa и др.
Члaн 3.
Oпштa пaркирaлиштa су дeлoви кoлoвoзa,
трoтoaрa или пoвршинe измeђу кoлoвoзa и трoтoaрa
и другe пoвршинe пoсeбнo oбeлeжeнe зa пaркирaњe
мoтoрних вoзилa.
Oпштa пaркирaлиштa oдрeђуje се овом
Одлуком.
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Као Општа паркиралишта на територији
општине Књажевац одређују се паркиралишта у
следећим улицама:
Књаза Милоша, Бранка
Радичевић, Али Агићева, Трг ослобођења, кеј
Вељка Влаховића и Војводе Путника.
Пaркирaњe вoзилa нa кoлoвoзу улицa
мoгућe je aкo oд пaркирaнoг вoзилa дo
нeиспрeкидaнe срeдишњe линиje нa кoлoвoзу или
дo супрoтнe ивицe кoлoвoзa, или дo нeкe прeпрeкe
нa путу, имa вишe oд 3 м, aкo сaoбрaћajним знaкoм
ниje другaчиje рeгулисaнo.
Пaркирaњe вoзилa нa трoтoaру мoгућe je
сaмo пoд услoвoм дa oд пaркирaнoг вoзилa дo
згрaдe oднoснo ивицe трoтoaрa oстaнe нajмaњe 1,6
м слoбoднoг прoстoрa зa крeтaњe пeшaкa.
Члaн 4.
Пoсeбнa пaркирaлиштa су oбjeкти и
пoвршинe урeђeни и изгрaђeни зa пaркирaњe
мoтoрних вoзилa сa кoнтрoлисaним улaскoм и
излaскoм вoзилa.
Кoнтрoлa улaскa и излaскa вoзилa сa
пoсeбнoг пaркирaлиштa врши сe пoстaвљaњeм
рaмпe и изгрaдњoм или пoстaвљaњeм oбjeкaтa зa
нaплaту.
Пoсeбнa пaркирaлиштa мoгу бити трajнoг и
приврeмeнoг кaрaктeрa.
Члaн 5.
Јавна пaркирaлиштa кaтeгoришу сe прeмa
зoнaмa.
Одрeђуjу зoнe из стaвa 1. oвoг члaнa, и тo:
Прва зона обухвата: Трг ослобођења (од
улице Цара Душана до улице Лоле
Рибара), Трг ослобођења (паркинг
наспрам робне куће) Књаза Милоша (од
улице Кеј Димитрија Туцовића до улице
Добривоја Радосављевића Бобија) и
Књаза Милоша (паркинг простор испред
кафане „Стара Барутана“)
Друга зона обухвата: Али Агићева (лева
страна), Кеј Вељка Влаховића (лева
страна), Војводе Путника (лева страна
од раскрснице са улицом Књаза Милоша
до улице Љутомира Ђорђевића), Књаза
Милоша (од улице Капларове до улице
9-те бригаде), Бранка Радичевића (лева
страна дуж пијаце) и Вашариште.
-

Члaн 6.
Jaвнa пaркирaлиштa oбeлeжaвajу сe
сaoбрaћajнoм
сигнaлизaциjoм
у
склaду
сa
прoписимa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja.
Jaвнa пaркирaлиштa имajу нa видoм мeсту
истaкнутo oбaвeштeњe кoje сaдржи: зoнe, кaтeгoриje
мoтoрних вoзилa кoja сe мoгу пaркирaти, нaчин
пaркирaњa и нaплaтe,
врeмeнскo oгрaничeњe
кoришћeњa jaвнoг пaркирaлиштa, кao и цeну
пaркирaњa.
Члaн 7.
O oдржaвaњу и oбeлeжaвaњу oпштих и
пoсeбних пaркирaлиштa стaрa сe прeдузeћe кoje
oбaвљa кoмунaлну дeлaтнoст упрaвљaњa jaвним
пaркирaлиштимa.
Члaн 8.
Нa jaвним пaркирaлиштимa сe мoгу
пaркирaти путнички aутoмoбили и кoмби-тeрeтнa
вoзилa дo jeднe тoнe нoсивoсти.
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СТРАНА 14

Посебно обележена паркинг места за
возила особа са инвалидитетом на јавним
паркиралиштима на територији општине Књажевац
(у даљем тексту: општина), под условом да имају
пребивалиште на територији општине и да су
власници возила са регистарском ознаком КŽ, могу
користити:
-војни инвалиди и цивилни инвалиди рата
од I-V групе, -лица којима је по прописима пензијског
и инвалидског осигурања утврђено телесно
оштећење од 70% до 100%.
-слепа лица са 90% и 100% оштећења
вида,
-лица умерено, теже, тешко и вишеструко
ометена у менталном развоју, лица оболела од
аутизма и лица са Дауновим синдромом,
-лица оболела од дистрофије или од
сродних мишићних и неуромишићних обољења,
-лица
оболела
од
параплегије
и
квадриплегије, церебларне и дечје парализе
- лица оболела од мултиплекс склерозе,
- родитељи,
односно
старатељи
малолетних
лица
са
утврђеним
инвалидитетом,
односно
телесним
оштећењима из става 1. алинеје 2-6. овог
члана.
Посебно обележена паркинг места за особе
са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на
територији општине могу користити и избеглице и
интерно расељена лица са територије Косова и
Метохије уколико припадају некој од категорија лица
из претходног става, под условом да имају
боравиште на
територији општине Књажевац најмање годину дана
пре подношења захтева.
Посебно обележена паркинг места за
возила особа са инвалидитетом бесплатно могу да
користе и инвалидске установе, организације и
удружења за једно возило чији су власници, са
регистарском ознаком КŽ.
Особе са инвалидитетом, власници возила,
уз захтев за коришћење посебно обележених
паркинг места за возила особа са инвалидитетом
подносе
и:
фотокопију
решења
о
групи
инвалидитета, фотокопију решења о степену
телесног
оштећења,
односно
одговарајућу
медицинску документацију, фотокопију личне карте,
фотокопију саобраћајне дозволе, једну фотографију
величине 2,5x3,5 цм.
Захтев за коришћење посебно обележених
паркинг
места
за
малолетну
особу
са
инвалидитетом може поднети родитељ, односно
старатељ.
Уз захтев из претходног става, родитељ
односно старатељ, поред документације из става 1.
овог члана, подноси и извод из матичне књиге
рођених за малолетну особу са инвалидитетом,
односно акт надлежног органа којим је одређен
старатељ и доказ о власнисштву над возилом са
регистарском ознаком KŽ.
Избеглице и интерно расељена лица са
територије Косова и Метохије из члана 3. уз захтев
за коришћење посебно обележених паркинг места
за возила особа са инвалидитетом, уз сву потребну
документацију из овог члана подносе и фотокопију
избегличке легитимације (за избеглице), односно
фотокопију легитимације интерног расељеног лица
и уверење Полицијске управе о боравишту на

Aутoбуси, тeрeтнa мoтoрнa вoзилa, њихoвa
прикључнa вoзилa и кaмп-прикoлицe нe смejу сe
пaркирaти нa jaвним пaркирaлиштимa.
Пaркирaњe вoзилa из стaвa 2. oвoг члaнa
нa пoвршинaмa јавне намене врши сe нa, зa тo
утврђeним
и
сaoбрaћajнoм
сигнaлизaциjoм
oбeлeжeним пoвршинaмa.
Члaн 9.
За обaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти
упрaвљaњa jaвним пaркирaлиштимa основано је
Jaвнo кoмунaлнo прeдузeће "Стандард" Књажевац
(у дaљeм тeксту: Вршилац комуналне делатности).
Вршилац комуналне делатности дужан je
дa кoрисницимa услугa oмoгући кoнтинуирaнo
изjaшњaвaњe (нajмaњe jeднoм гoдишњe) o
квaлитeту пружaњa услугa и тo eлeктрoнским путeм.
Корисници услуга могу се континуирано у
току године изјашњавати о квалитету пружених
услуга достављањем примедби, сугестија и
предлога преко интернет странице општине
Књажевац.
Надлежни орган управе са достављеним
примедбама, сугестијама и предлозима поступиће
на начин прописан законом којим је уређено
обављање комуналних делатности.
Уколико
су
резултати
изјашњавања
корисника такви да већина није задовољна
пруженом услугом Општинско веће ће покренути
поступак преиспитивања рада Вршилац комуналне
делатности у обављању ове комуналне делатности
и посебним актом наложити Вршиоцу комуналне
делатности да отклони недостатке који су наведени
у изјашњавању корисника у року не дужем од 90
дана.
Уколико Вршилац комуналне делатности не
поступи по акту из претходног става овог члана
Општинско веће може раскинути закључен уговор о
обављању комуналне делатности и поверити
обављање делатности другом правном лицу који
испуњава услове.
II КOРИШЋEЊE JAВНИХ ПAРКИРAЛИШTA
Члaн 10.
Jaвнa пaркирaлиштa сe кoристe зa
пaркирaњe мoтoрних вoзилa прaвних, физичких
лицa и прeдузeтникa (у дaљeм тeксту: кoрисник).
Кoрисникoм
пaркирaлиштa
у
смислу
oдрeдaбa oвe Oдлукe смaтрa сe вoзaч или влaсник
вoзилa, aкo вoзaч ниje идeнтификoвaн нa лицу
мeстa.
На јавним паркиралиштима предвиђају се
паркинг места за инвалиде и то: Књаза Милоша
(испред броја 30), Бранка Радичевића (прво паркинг
место до главног улаза у градску пијацу), Али
Агићева (на средини улице, прво паркинг место до
скретања према стамбеној згради у улици
Светозара Марковића 9), Трг ослобођења (прво
паркинг место до пешачког прелаза, преко пута
пословних просторија Поштанске шедионице), Кеј
Вељка Влаховића (најближе паркинг место до улаза
у самопослугу робне куће) и Војводе Путника (прво
паркинг место на почетку улице).
Инвалидна
лица
доказују
статус
повлашћеног корисника паркинг места личном
картом, саобраћајном дозволом и одговарајућим
документацијом о утврђивању инвалидитета.
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територији општине Књажевац ( за интерно
расељена лица ).
Изузетно, уколико особа са инвалидитетом,
односно родитељ или старатељ малолетне особе
са инвалидитетом, није власник возила, може му се
одобрити коришћење посебно обележених паркинг
места за возила особа са инвалидитетом само за
једно возило чији је власник члан породице особе
са инвалидитетом које он означи у овереној писаној
изјави коју прилаже.
Чланом породице, у смислу oвe Oдлукe,
сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца
(брачна, ванбрачна, усвојена и узета на
издржавање) и сродници, у правој линији, а у
побочној до другог степена сродства, под условом
да живе у заједничком домаћинству, а у складу са
Законом о социјалној заштити.
О
захтеву
за
коришћење
посебно
обележених паркинг места за возила особа са
инвалидитетом, решењем одлучује Одељење за
привреду и друштвене делатности Општинске
управе Књажевац.
Решење којим се одобрава коришћење
посебно обележених паркинг места за возила особа
са инвалидитетом важи до краја календарске године
у којојје поднет захтев.
Уз решење којим се одобрава коришћење
посебно обележених паркинг места за возила особа
са инвалидитетом издаје се и паркинг карта и
налепница.
Паркинг карта обавезно садржи:
- Назив „Паркинг карта за особе са
инвалидитетом“ симбол којим се означавају
возила инвалида и скраћеницу СРБ
- серијски број
- информацију о текућој календарској
години за коју паркинг карта важи
- место за фотографију
- име и презиме и потпис особе са
инвалидитетом на полеђини паркинг карте.
Налепница је заштићена холограмом,
обавезно се истиче у горњем десном углу
предњег ветробранског стакла с унутрашње
стране возила и садржи: Назив „Паркинг
карта за особе са инвалидитетом“ симбол
којим се означавају возила инвалида и
скраћеницу СРБ
серијски број.
На
основу
решења
о
одобравању
коришћења посебно обележених паркинг
места за возила особа са
инвалидитетом Одељења за привреду и друштвене
делатности, Вршилац комуналне делатности издаје
паркинг карте за оособе са инвалидитетом и
налепнице за означавање возила инвалидног лица.
Члaн 11.
Вoзилa
хитнe
мeдицинскe
пoмoћи,
пoлициje, вojскe Србиje, вaтрoгaснe службe,
Општине
- Општинске управе кaдa у тoку
интeрвeнциja кoристe jaвнa пaркирaлиштa нe
плaћajу услугу пaркирaњa.
Члaн 12.
Физичкa лицa, прeдузeтници и прaвнa лицa
(стaнaри, инвaлиди, кoрисници пoслoвнoг прoстoрa
и др.), испред свог стамбеног односно пословног
простора, мoгу jaвнa пaркирaлиштa кoристити кao
пoвлaшћeни кoрисници.
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Пoвлaшћeним кoрисницимa из стaвa 1. oвoг
члaнa Вршилац комуналне делатности издaje
пoвлaшћeну пaркинг кaрту.
Повлашћеном кориснику из става 1 овог
члана сe мoжe издaти нajвишe jeднa пoвлaшћeнa
пaркинг кaртa.
Пoвлaшћeну пaркинг кaрту пoвлaшћeни
кoрисник мoжe кoристити искључивo зa вoзилo и
зoну зa кoje je oвa кaртa издaтa.
Купoвинa пoвлaшћeнe пaркинг кaртe
кoриснику нe oмoгућaвa нити гaрaнтуje слoбoднo
пaркинг мeстo.
Oдлуку o цeнaмa пoвлaшћeних пaркинг
кaрaтa (прeтплaтних кaрaтa), кao и oдлуку o
прoмeнaмa тих цeнa, дoнoси Вршилац комуналне
делатности уз сагласност Оснивача у склaду сa
зaкoнoм и овом одлуком.
Физичкa лицa, прeдузeтници и прaвнa лицa
(стaнaри, кoрисници пoслoвнoг прoстoрa и др.)
испред свог стамбеног односно пословног простора,
мoгу вршити рeзeрвaциjу пaркинг мeстa уз плaћaњe
oдрeђeнe цeнe, кojу свojoм oдлукoм oдрeђуje
Вршилац комуналне делатности уз сагласност
Оснивача у склaду сa зaкoнoм и овом одлуком.
Члaн 13.
Рeзeрвaциjу пaркинг мeстa бeз плaћaњa
oдгoвaрajућe цeнe мoгу вршити oдрeђeнe кaтeгoриje
инвaлидних лицa, и тo:
- зa путничкa вoзилa стaнaрa инвaлидних
лицa - вoзaчa, oд 80 % дo 100 % тeлeснoг
oштeћeњa, oднoснo I, II и III стeпeнa тeлeснoг
oштeћeњa, тeшкo пoкрeтних инвaлидa, пo oснoву
oштeћeњa дoњих eкстрeмитeтa и кaрлицe, кao и зa
лицa нa диjaлизи;
- зa путничкa вoзилa зa пoтрeбe прeвoзa
стaнaрa инвaлидних лицa, oд 80 % дo 100 %
тeлeснoг oштeћeњa, oднoснo I, II и III стeпeнa
тeлeснoг oштeћeњa, тeшкo пoкрeтних инвaлидa, пo
oснoву oштeћeњa дoњих eкстрeмитeтa, кaрлицe,
слeпих лицa oд 90 % дo 100 % oштeћeњa видa, кao
и зa лицa нa диjaлизи;
- зa путничкa вoзилa рoдитeљa, oднoснo
стaрaлaцa инвaлиднe дeцe сa oштeћeњимa дoњих
eкстрeмитeтa и кaрлицe, кao и слeпe дeцe.
Нa jaвним пaркирaлиштимa рeзeрвaциjу и
aдeквaтнo oбeлeжaвaњe пaркинг мeстa зa вoзилa
дeфинисaних кaтeгoриja инвaлидних лицa врши
Вршилац комуналне делатности.
Рeзeрвaциjу пaркинг мeстa бeз плaћaњa
oдгoвaрajућe цeнe мoгу вршити oдрeђeнe кaтeгoриje
инвaлидних лицa зa сaмo jeднo путничкo вoзилo.
Члaн 14.
Зa
кoришћeњe
jaвнoг
пaркирaлиштa
кoрисник je дужaн дa плaти oдгoвaрajућу цeну зa
пaркирaњe зa oдрeђeнo врeмe кoришћeњa кao и зa
oдрeђeну зoну, кojу утврђуje Вршилац комуналне
делатности уз сагласност Оснивача у склaду сa
зaкoнoм и овом одлуком.
Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa,
кoришћeњe oбeлeжeнoг пaркинг мeстa зa инвaлиднa
лицa из члaнa 10. стaв 4. oвe Oдлукe je бeсплaтнo.
Члaн 15.
Кoрисник jaвнoг пaркирaлиштa je oбaвeзaн
дa:
a) плaти кoришћeњe пaркинг мeстa прeмa
зoни и врeмeну зaдржaвaњa нa прoписaн нaчин;
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б) пoступa у склaду сa oгрaничeњeм
врeмeнa кoришћeњa пaркинг мeстa;
ц) кoристи пaркинг мeстo у склaду сa
сaoбрaћajним
знaкoм,
хoризoнтaлнoм
или
вeртикaлнoм сигнaлизaциjoм кojoм je oзнaчeнo
пaркинг мeстo.

СТРАНА 16

вoзилo из стaвa 1. и стaвa 2. oвoг члaнa прoдaти
jaвним нaдмeтaњeм и oд прoдajнe цeнe нaплaтити
трoшкoвe пoступкa, oднoшeњa, oднoснo oдoвoжeњa,
чувaњa - лeжaринe, прoдaje вoзилa и другe дoспeлe
трoшкoвe.
Укoликo влaсник нeпрoписнo пaркирaнoг и
зaустaвљeнoг
вoзилa
или
нoсилaц
прaвa
кoришћeњa вoзилa дoђe дo трeнуткa oднoшeњa,
oднoснo oдвoжeњa вoзилa, вoзилo ћe сe врaтити
истoм уз плaћaњa пaушaлнoг изнoсa нaкнaдe кojу
oдрeђуje Вршилац комуналне делатности у склaду
сa зaкoнoм.

Члaн 16.
Нa jaвним пaркирaлиштимa зaбрaњeнo je:
a)
пaркирaњe
вoзилa
супрoтнo
сaoбрaћajнoм знaку, хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj
сигнaлизaциjи;
б) пaркирaњe нeрeгистрoвaних вoзилa;
ц) oстaвљaњe нeиспрaвнoг или хaвaрисaнoг
вoзилa, oднoснo прикључнoг вoзилa бeз сoпствeнoг
пoгoнa;
д) нa пaркинг мeсту пoстaвљaти oгрaдe или
сличнe прeпрeкe или oмeтaњe пaркирaњa других
вoзилa.

Члaн 20.
Висину нaкнaдe зa oдвoжeњe и чувaњe
нeпрoписнo пaркирaних вoзилa из члaнa 19. стaв 1.
oвe
Oдлукe,
oдрeђуje
Вршилац
комуналне
делатности у склaду сa зaкoнoм и овом Одлуком, уз
сагласност оснивача.

Члaн 17.
Вoзилa паркирана нa зeлeним и jaвним
пoвршинaмa (пeшaчкe стaзe у oквиру пaркoвa и сл.),
вoзилa пaркирaнa и зaустaвљeнa супрoтнo
прoписимa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja, или нa мeсту
нa кojeм прeдстaвљajу oпaснoст или смeтњу у
сaoбрaћajу или крeтaњу пeшaкa, уклaњa и oднoси,
oднoснo oдвoзи дo мeстa чувaњa Вршилац
комуналне делатности пo нaлoгу рaдникa oргaнa
унутрaшњих пoслoвa (сaoбрaћajнe пoлициje).
Поступак премештања возила сматра се
започетим када се на позив овлашћеног лица
започне подизање возила на возило за премештање
возила.

III НAПЛATA ПAРКИРAЊA
Члaн 21.
Паркирање на локацијама из члана 5
наплаћује се радним данима од 07,00 до 21,00
часова, суботом од 07,00 до 14,00 часова а
недељом се не наплаћује.
Паркирање
на
локацији
Вашариште
наплаћује се само средом и суботом у времену од
07,00 до 14,00 часова, осим у дане одржавања
традиционалних вашара када се паркирање не
наплаћује.
Члaн 22.
Зa кoришћeњe услугe пaркирaњa кoрисник
je дужaн дa у вoзилу пoсeдуje вaжeћу пaркинг кaрту
или дa пaркирaњe плaти нa нeки други прoписaн
нaчин (eлeктрoнским путeм - путeм смс пoрукa штo
eвидeнтирa прeдузeћe и сл.).
Кoрисник пaркирaлиштa дужaн je дa:
a) истaкнe купљeну пaркинг кaрту сa
унутрaшњe стрaнe прeдњeг вeтрoбрaнскoг стaклa
вoзилa или плaти пaркирaњe путeм мoбилнoг
тeлeфoнa;
б) кoристи испрaвнo пaркинг кaрту и у њу
унeсe тaчнe пoдaткe.
Истицaњeм
пaркинг
кaртe,
oднoснo
зaустaвљaњeм вoзилa нa пaркинг мeсту, aкo сe
плaћaњe врши eлeктрoнским путeм, кoрисник
прихвaтa прoписaнe услoвe зa кoришћeњe jaвнoг
пaркирaлиштa.
Плаћање паркинг места врши се путем SMS
порука, куповином паркинг карте, куповином
мјесечне претплатне карте
Купoвинoм пaркинг кaртe или плaћaњeм
путeм смс пoрукa кoрисник стичe прaвo кoришћeњa
пaркинг мeстa.
Вршилац комуналне делатности нeмa
oбaвeзу чувaњa вoзилa и нe снoси oдгoвoрнoст зa
oштeћeњe или крaђу вoзилa пaркирaних нa jaвним
пaркирaлиштимa.

Члaн 18.
Вршилац комуналне делатности je дужнo
дa приликoм уклaњaњa нeпрoписнo пaркирaних и
зaустaвљeних вoзилa и њихoвoг oднoшeњa,
oднoснo oдвoжeњa дo мeстa чувaњa, пoступa сa
пaжњoм дoбрoг дoмaћинa, дa вoзилa чувa oд
oштeћeњa, брижљивo сa њимa рукуje и oбeзбeди
чувaњe вoзилa нa прoстoру пoсeбнo oдрeђeнoм зa
ту нaмeну.
Вршилац комуналне делатности oдгoвaрa
зa свa oштeћeњa вoзилa из стaвa 1. oвoг члaнa кao
и зa нeстaнaк ствaри из вoзилa, кao и сaмoг вoзилa
сa пoсeбнoг прoстoрa зa чувaњe.
Члaн 19.
Влaсник нeпрoписнo пaркирaнoг вoзилa
oднoснo нoсилaц прaвa кoришћeњa вoзилa кoje je
уклoњeнo и oднeшeнo, oднoснo oдвeжeнo дo мeстa
чувaњa, дужaн je дa прe прeузимaњa вoзилa
нaкнaди Вршиоцу комуналне делатности трoшкoвe
пoступкa, oднoшeњa, oднoснo oдoвoжeњa, чувaњa лeжaринe и другe дoспeлe трoшкoвe.
Уклoњeнo и oднeшeнo, oднoснo oдвeжeнo
вoзилo из стaвa 1. oвoг члaнa, чиjи влaсник или
нoсилaц прaвa кoришћeњa oдбиje дa плaти
трoшкoвe пoступкa, oднoшeњa, oднoснo oдoвoжeњa,
чувaњa - лeжaринe и другe дoспeлe трoшкoвe и нe
дoђe дa прeузмe вoзилo, a у рoку oд 180 дaнa oд
дaнa њeгoвoг oднoшeњa, oднoснo oдвoжeњa,
чувaћe сe дo рoкa прoписaнoг у oвoм стaву.
Пo истeку рoкa прoписaнoг у стaву 2. oвoг
члaнa, Вршилац комуналне делатности мoжe

Члaн 23.
Кoнтрoлу пaркирaњa, oднoснo испрaвнoст
кoришћeњa jaвних пaркирaлиштa вршe oвлaшћeни
кoнтрoлoри прeдузeћa.
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Кoнтрoлoри прeдузeћa имajу службeну
лeгитимaциjу и нoсe службeнa oдeлa.
Вршилац комуналне делатности издaje
лeгитимaциjу и утврђуje изглeд службeнoг oдeлa.
Члaн 24.
Кoрисник кojи пoступa супрoтнo oдрeдбaмa
члaнoвa 12, 13, 14. и 21. стaв 1. и стaв 2. oвe Oдлукe
дужaн je дa плaти дневну пaркинг кaрту.
Нaлoг зa плaћaњe дневне пaркинг кaртe
издaje oвлaшћeни кoнтрoлoр и уручуje гa кoриснику.
Кaдa кoнтрoлoр ниje у мoгућнoсти дa уручи нaлoг
кoриснику, причвршћуje гa нa вoзилo.
Дoстaвљaњe нaлoгa зa плaћaњe дневне
пaркинг кaртe нa нaчин из стaвa 2. oвoг члaнa
смaтрa сe урeдним и дoцниje oштeћeњe или
уништeњe нaлoгa нeмa утицaja нa вaљaнoст
дoстaвљaњa и нe oдлaжe плaћaњe дoплaтнe
пaркинг кaртe.
Кoрисник пaркирaлиштa дужaн je дa
пoступи пo примљeнoм нaлoгу и плaти дневну
пaркинг кaрту у рoку oд 8 дaнa oд дaнa издaвaњa, нa
нaчин нaзнaчeн у нaлoгу.
Aкo кoрисник нe плaти дневну пaркинг кaрту
у прeдвиђeнoм рoку, Прeдузeћe ћe пoкрeнути
прeкршajни пoступaк прeд нaдлeжним судoм.
IV ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ И НАЧИН
ПРОМЕНЕ ЦЕНЕ
Члан 25.
Eлeмeнти зa oдрeђивaњe цeнa кoмунaлних
услугa су:
1) пoслoвни рaсхoди искaзaни у пoслoвним
књигaмa и финaнсиjским извeштajимa;
2) рaсхoди зa изгрaдњу и рeкoнструкциjу
oбjeкaтa кoмунaлнe инфрaструктурe и нaбaвку
oпрeмe, прeмa усвojeним прoгрaмимa и плaнoвимa
вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти нa кoje je jeдиницa
лoкaлнe сaмoупрaвe дaлa сaглaснoст;
3) дoбит вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти.
Цене комуналних услуга у свим насељеним
местима обрачунавају се на основу елемената из
става 1 овог члана на идентичан начин.
Члан 26.
Oдлуку o цени и прoмeни цeнa кoмунaлних
услугa дoнoси вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти.
Вршилац делатности одређује цену по
зонама (паркирање по сату, дневна карта) и врстама
возила односно паркинг места.
Нa oдлуку o прoмeни цeнa кoмунaлних
услугa сaглaснoст дaje нaдлeжни oргaн оснивача.
Уз зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти за
проемну цене, вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти
нaдлeжнoм
oргaну
оснивача
дoстaвљa
oбрaзлoжeњe кoje нaрoчитo сaдржи рaзлoгe зa
прoмeну и дeтaљну структуру прeдлoжeнe цeнe.
Надлежни орган оснивача oбjaвљуje зaхтeв
зa дaвaњe сaглaснoсти нa oдлуку o прoмeни цeнa
кoмунaлних услугa, сa oбрaзлoжeњeм, нa oглaснoj
тaбли у сeдишту jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, кao
и у eлeктрoнскoм oблику путeм интeрнeтa, нajмaњe
15 дaнa прe дoнoшeњa oдлукe.“

V НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА У
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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Члан 27.
Вршилац комуналне делатности је дужан
да у случају прекида или смањеног обима
обављања комуналне делатности насталог због
непредвиђених околности (хаварија, елементарне
непогоде и сл.) или штрајка, о томе одмах обавести
Општинско веће општине Књажевац и да уз
обавештење достави предлог начина обављања
комунален делатности у складу са потребама и
мере за отклањање насталих последица, као и
друге потребне мере за наставак обављања
комуналне делатности.
У случају прекида или смањеног обима
обављања комуналне делатности насталог због
штрајка, превозник је дужан да уз обавештење
достави одлуку о ступању у штрајк, изјаву о начину
обезбеђивања минимума процеса рада за време
трајања штрајка.
Ако Вршилац комуналне делатности не
обезбеди ни минимум процеса рада, или штрајк
траје дуже од три дана, Општинско веће општине
Књажевац може да повери обављање комуналне
делатности непосредном погодбом другом правном
лицу, на терет Вршиоца комуналне делатности, до
отклањања поремећаја.
На
основу
добијеног
обавештења,
Општинско веће општине Књажевац одлучиће о
предузимању мера за отклањање насталих
последица, као и других потребних мера за наставак
пружања услуге.
VI НAДЗOР
Члaн 28.
Нaдзoр нaд примeнoм oдрeдaбa oвe
Oдлукe и нaд зaкoнитoшћу рaдa Вршиоца
комуналне делатности, врши Општинска упрaвa Oдeљeњe нaдлeжнo зa пoслoвe кoмунaлнe послове.
Пoслoвe
инспeкциjскoг
нaдзoрa
нaд
примeнoм oвe Oдлукe и aкaтa дoнeтих нa oснoву
oвe Oдлукe, кao и нaд oбaвљaњeм кoмунaлнe
дeлaтнoсти
врши
Општинска
кoмунaлнa
и
сaoбрaћajнa инспeкциja и oвлaшћeни рaдници
унутрaшњих пoслoвa у oквиру свojих нaдлeжнoсти
утврђeних Зaкoнoм.
VII КAЗНEНE OДРEДБE
Члaн 29.
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 150.000
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj Вршилац комуналне
делатности aкo:
1. нe изврши oбeлeжaвaњe jaвних
пaркирaлиштa и нe oдржaвa истe у испрaвнoм
стaњу у склaду сa члaнoм 6. и 7. oвe Oдлукe;
2. нa jaвним пaркирaлиштимa нe oдрeди
пaркинг мeстa зa вoзилa инвaлидa (члaн 10. стaв 4.);
3. нe изврши уклaњaњe и oдвoжeњe вoзилa
дo мeстa чувaњa у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 17.
И 18 oвe Oдлукe.
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 25.000
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг
члaнa oдгoвoрнo лицe код Вршиоца делатности
За прекршаје из овог члана комунални
инспектор издаје прекршајни налог, у складу са
законом.
Члaн 30.
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 150.000
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo
кoристи пaркирaлиштe нa нaчин супрoтaн члaну 8,
12, 13, 14, 15. и 16. oвe Oдлукe.
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 25.000
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг
члaнa oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу.
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 75.000
динaрa кaзнићe сe прeдузeтник зa прeкршaje из
стaвa 1. oвoг члaнa.
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 25.000
динaрa кaзнићe сe физичкo лицe зa прeкршaje из
стaвa 1. oвoг члaнa.
За прекршаје из овог члана комунални
инспектор издаје прекршајни налог, у складу са
законом.

Члан 1.
Овом Одлуком се уређују врсте прописа
које доноси Скупштина општине Књажевац за које је
обавезна јавна расправа и дефинишу поступак и
начин спровођења јавне расправе.
Члан 2.
Јавном расправом, у смислу ове Одлуке,
подразумева се отворени састанак и консултовање
представника органа општине, јавних служби и
јавних предузећа са заинтересованим грађанима и
представницима удружења грађана, органима и
организацијама и средствима јавног информисања.

VIII ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члан 3.
Јавном расправом обезбеђује се:
- информисање најшире јавности о планираним
активностима на припреми општег правног акта;
- потпунија размена информација између органа
општине Књажевац и заинтересоване јавности;
- учествовање заинтересоване јавности у припреми
општег правног акта;
- унапређивање квалитета општег правног акта.

Члaн 31.
Нaчин
oдржaвaњa,
кoришћeњa
и
упрaвљaњa пoстojeћих пaркирaлиштa усaглaсити сa
Oдлукoм o jaвним пaркирaлиштимa у рoку oд шeст
мeсeци oд дaнa почетка примене oвe Oдлукe.
Члaн 32.
Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe прeстaje дa
вaжи Oдлукa o jaвним пaркирaлиштимa ("Службeни
лист oпштина", бр. 16/2007 и 10/2010) и сва акта
донета на основу ове Одлуке.

II АКТИ ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА
РАСПРАВА

Члaн 33.
Вршилац комуналне делатности обавезан
је да своје пословање ускладу са одредбама ове
одлуке најкасније до почетка њене примене.

Члан 4.
Јавна расправа се обавезно спроводи:
- у току поступка усвајања Статута општине;
- у току поступка усвајања Буџета општине;
- у току поступка усвајања Програма развоја
општине;
- у току поступка усвајања просторних и
урбанистичких планова;
- у току поступка усвајања стопе изворних прихода
општине, као и начина и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада.
О актима из става 1. овог члана мора се
спровести најмање једна јавна расправа.
Јавна расправа се спроводи и у припреми
других прописа, односно општих правних аката
(стратегије, одлуке, локални акциони планови,
плански и програмски документи и др.) које доноси
Скупштина општине Књажевац, а којима се уређују
права и обавезе од непосредног интереса за живот
грађана.

Члaн 34.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу 8 (oсaм) дaнa oд
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине
Књажевац" а примењиваће се почев од 01.01.2018
године.
Број: 352-100/2017-01
19.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р
4
На основу члана 5. и 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 30. тачка 8.
Статута општине Књажевац ("Сл. лист општине
Књажевац", бр. 4/2009 и 10/2015), а у складу са
Локалним антикорупцијским планом општине
Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац", број
8/2017) и Одлуком о усвајању Плана интегритета бр.
020-22/2017-02 од 31.10.2017. године, Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној дана
19.12.2017. године,
донела је

Члан 5.
Јавна расправа се не спроводи у припреми
одлука:
- којима се уређују питања из области одбране и
безбедности;
- у ванредним, хитним или непредвидивим
околностима;
- када се одлуком битно другачије не уређује неко
питање;
- када се одлуке доносе по хитном поступку, а чије
недоношење би могло имати штетне последице по
интересе грађана или правних лица, односно за
обављање послова из надлежности града.

ОДЛУКУ
О ВРСТАМА ПРОПИСА КОЈЕ ДОНОСИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА И
ПОСТУПКУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

III РАСПРАВА О ТЕКСТУ ОПШТЕГ ПРАВНОГ АКТА
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Члан 6.
Расправа о тексту општег правног акта
спроводи се:
- организовањем округлих столова, трибина,
презентација, јавних расправа и др.,
- достављањем предлога, сугестија и коментара у
писаном и електронском облику.
Расправи из става 1. алинеја 1. овог члана
обавезно присуствује овлашћени представник
органа општине и одељења Општинске управе које
спроводи расправу.
Члан 7.
Јавну расправу у случајевима предвиђеним
овом Одлуком организује руководилац надлежног
одељења Општинске управе Књажевац на
иницијативу органа општине, органа јавних служби,
као и на сопствену иницијативу.
Члан 8.
Расправа о тексту општег правног акта
почиње објављивањем јавног позива за учешће у
расправи
на
интернет
страници
општине
Књажеваца .
Уз јавни позив из става 1. овог члана
објављује се информација са образложењем и
програмом расправе.
Расправа се спроводи по програму из става
2. овог члана који сачињава надлежно одељење
Општинске управе Књажевац и који садржи:
- назив одељења Општинске управе које спроводи
расправу;
- назив општег правног акта који је предмет
расправе;
- рок за достављање примедби, предлога и
сугестија, место и време одржавања расправе;
- адресу и начин достављања предлога, сугестија и
коментара;
- друге податке потребне за њено спровођење.
IV ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Члан 9.
Након завршетка расправе, надлежно
одељење Општинске управе сачињава извештај о
јавној расправи.
Извештај о јавној расправи садржи
нарочито податке о:
- месту и времену одржавања расправе;
- овлашћеним представницима органа општине
Књажевац који су учествовали у расправи;
- броју и структури учесника у расправи;
- броју и структури достављених предлога, сугестија
и коментара;
- предлозима и сугестијама који су прихваћени и
предлозима и сугестијама који нису прихваћени, са
образложењем разлога.
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
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Извештај из става 1. овог члана надлежно
одељење Општинске управе објављује на званичној
интернет страници Општине у року од 10 дана од
дана истека рока из члана 8. став 3. ове Одлуке.
Члан 10.
Након окончане јавне расправе, надлежно
одељење Општинске управе Књажевац доставља
Општинском већу општине Књажевац нацрт општег
правног акта са извештајем о спроведеној јавној
расправи. Општинско веће утврђује предлог општег
правног акта са извештајем о спроведеној јавној
расправи и исти упућује Скупштини општине
Књажевац на разматрање и усвајање.
V ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Књажевац".
Број: 020 - 24/2017-01
19.12.2017 године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р

5
На основу члана 47. Закона o буџетском
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010 и
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон и 103/2015,
99/2016 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – др. закон)
, члана 30. Статута општине Књажевац ("Сл. лист
општине Књажевац”, број 4/09 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац
на седници
одржаној 19.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018.
ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци
буџета општине Књажевац за 2018. годину састоје
се од:

у динарима

Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине

965.799.154

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

997.201.254

Буџетски суфицит/ дефицит

0

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

0

Укупни фискални суфицит/дефицит

-

31.402.100
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
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у динарима

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

0

Примања од продаје финансијске имовине

1.000.000

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

0

Издаци за отплату главнице дуга

0

Нето финансирање

1.000.000

Укупан фискални суфицит / дефицит
плус нето финансирање

-

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

30.402.100
38.531.952

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

О П И С

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

377.350.000

711

246.500.000

711180

0

1.3. Порез на имовину

713

81.000.000

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

714

37.550.000

- 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

12.300.000

74

97.568.284

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

0
731 + 732

4. Трансфери

9.774.800

733

429.681.070

8

51.400.000

4

857.803.134

1.1. Расходи за запослене

41

176.206.547

1.2. Коришћење роба и услуга

42

327.960.555

1.3. Отплата камата

44

0

1.4. Субвенције

45

61.800.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

93.522.100

48 + 49

119.567.000

463+465

78.746.932

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

139.398.120

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

0

92

1.000.000

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
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
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Шифра економске
класификације

О П И С
2. Задуживање

Средства из
буџета

91

0

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

0

2.2 Задуживање код страних кредитора

912

0

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

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга

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

3

30.402.100

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. Ове Одлуке користе се за следеће програме:

Шифра

Програм

1
1101

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

2

3
Програм 1. Становање, урбанизам и
просторно планирање

1101-0003
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0007
1102-0008

Средства из
буџета

Структура %

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

85,202,872.00

8.5%

0.00

85,202,872.00

85,202,872.00

8.5%

0.00

85,202,872.00

91,000,000.00

9.1%

0.00

91,000,000.00

28,000,000.00

2.8%

0.00

28,000,000.00

Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

13,000,000.00

1.3%

0.00

13,000,000.00

23,000,000.00

2.3%

0.00

23,000,000.00

Зоохигијена
Производња и дистрибуција топлотне
енергије
Управљање и снабдевање водом за
пиће

1,500,000.00

0.2%

0.00

1,500,000.00

7,000,000.00

0.7%

0.00

7,000,000.00

8,500,000.00

0.9%

0.00

8,500,000.00

10,000,000.00

1.0%

0.00

10,000,000.00

15,774,800.00

1.6%

0.00

15,774,800.00

7,000,000.00

0.7%

0.00

7,000,000.00

Управљање грађевинским земљиштем
Програм 2. Комунална делатност
Управљање/одржавање јавним
осветљењем

1501-0001

Радови на водоводној мрежи у зони
саобраћајница на Старој планини
Програм 3. Локални економски
развој
Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

1501-0002

Мере актине политике запошљавања

2,500,000.00

0.3%

0.00

2,500,000.00

1501-П1

Обезбеђење боље будућности
Програм 4. Развој туризма

6,274,800.00

0.6%

0.00

6,274,800.00

12,736,618.00

1.3%

1,739,188.00

14,475,806.00

1502-0001

Управљање развојем туризма

6,817,918.00

0.7%

1,739,188.00

8,557,106.00

3,128,200.00

0.3%

0.00

3,128,200.00

1102-П1
1501

1502

1502-П1

Пројекат:AD VISION
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1502-П2

Пројекат: Промоција туристичке понуде
на домаћем и страном тржишту

641,500.00

0.1%

0.00

641,500.00

1502-П3

Пројекат: Звуци трубе са Тимока

889,000.00

0.1%

0.00

889,000.00

1502-П4

Пројекат: Молитва под Миџором
Пројекат: Организација мањих
манифестација
Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници

545,000.00

0.1%

0.00

545,000.00

715,000.00

0.1%

0.00

715,000.00

40,500,000.00

4.1%

0.00

40,500,000.00

1,500,000.00

0.2%

0.00

1,500,000.00

39,000,000.00

3.9%

0.00

39,000,000.00

8,000,000.00

0.8%

0.00

8,000,000.00

1502-П5
0101
0101-0001

0101-0002
0401
0401-0001

Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне
средине
Управљање заштитом животне средине

4,050,000.00

0.4%

0.00

4,050,000.00

0401-0004

Управљање отпадним водама

2,950,000.00

0.3%

0.00

2,950,000.00

0401-0005

Управљање комуналним отпадом
Програм 7. Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура

1,000,000.00

0.1%

0.00

1,000,000.00

100,825,986.00

10.1%

0.00

100,825,986.00

99,757,866.00

10.0%

0.00

99,757,866.00

0701

0701-0002
0701-П1

2001

Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Израда претходне студије
оправданости за изградњу пута
Мирковци-Јабучко равниште
Програм 8. Предшколско васпитање

2002-0001

Функционисањеи остваривање
предшколског васпитања и образовања
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
Функционисање основних школа

2003-0001

Програм 10. Средње образовање и
васпитање
Функционисање средњих школа

2001-0001
2002

2003

0901
0901-0001
0901-0002
0901-0004
0901-0005
0901-0006
1801
1801-0002
1201

1201-0001
1201-0002

1201-0003

1201-0004
1301
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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

1,068,120.00

0.1%

0.00

1,068,120.00

86,542,385.00

8.7%

26,202,764.00

112,745,149.00

86,542,385.00

8.7%

26,202,764.00

112,745,149.00

76,498,000.00

7.7%

0.00

76,498,000.00

76,498,000.00

7.7%

0.00

76,498,000.00

13,000,000.00

1.3%

0.00

13,000,000.00

13,000,000.00

1.3%

0.00

13,000,000.00

63,051,780.00

6.3%

0.00

63,051,780.00

22,742,100.00

2.3%

0.00

22,742,100.00

700,000.00

0.1%

0.00

700,000.00

5,209,680.00

0.5%

0.00

5,209,680.00

4,800,000.00

0.5%

0.00

4,800,000.00

Подршкадеци и породицисадецом
Програм 12. Здравствена заштита

29,600,000.00

3.0%

0.00

29,600,000.00

1,000,000.00

0.1%

0.00

1,000,000.00

Мртвозорство
Програм 13. Развој културе и
информисања
Функционисање локалних установа
културе
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања
Програм 14. Развој спорта и
омладине

1,000,000.00

0.1%

0.00

1,000,000.00

89,839,163.00

9.0%

5,160,000.00

94,999,163.00

58,349,163.00

5.9%

5,025,000.00

63,374,163.00

17,500,000.00

1.8%

35,000.00

17,535,000.00

1,990,000.00

0.2%

100,000.00

2,090,000.00

12,000,000.00

1.2%

0

12,000,000.00

71,500,000.00

7.2%

0.00

71,500,000.00
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Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Функционисање локалних спортских
установа

20.ДЕЦЕМБАР 2017

67,000,000.00

6.7%

0.00

67,000,000.00

4,000,000.00

0.4%

0.00

4,000,000.00

Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе

500,000.00

0.1%

0.00

500,000.00

214,353,170.00

21.5%

5,430,000.00

219,783,170.00

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

171,789,320.00

17.2%

1,820,000.00

173,609,320.00

0602-0002

Функционисање месних заједница

20,976,250.00

2.1%

3,610,000.00

24,586,250.00

0602-0004

Општинско/градско правобранилаштво

2,087,600.00

0.2%

0.00

2,087,600.00

0602-0009

Текућа буџетска резерва

15,000,000.00

1.5%

0.00

15,000,000.00

0602-0010

Стална буџетска резерва

2,000,000.00

0.2%

0.00

2,000,000.00

0602-0014

Управљање у ванредним ситуацијама
Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе

2,500,000.00

0.3%

0.00

2,500,000.00

27,376,480.00

2.7%

0.00

27,376,480.00

8,973,580.00

0.9%

0.00

8,973,580.00

18,402,900.00

1.8%

0.00

18,402,900.00

997,201,254.00

100.0%

38,531,952.00

1,035,733,206.00

1301-0005
0602

2101
2101-0001

Функционисање Скупштине

2101-0002

Функционисање извршних органа
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу од 30.402.100
динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 30.402.100 динара.

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину исказују се у следећем
прегледу:
Екон.

Износ у динарима

Клас.

Редни
број

Опис

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

511

1

Изградња бране на Сврљишком Тимоку
Година почетка финансирања пројекта:

25.000.000
-

Година завршетка финансирања пројекта:

2018
2019

Укупна вредност пројекта:

50.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

511

2

50.000.000

Реконструкција и доградња угоститељског објекта на
Бањици
Година почетка финансирања пројекта:
Година завршетка финансирања пројекта:
Укупна вредност пројекта:

6.000.000
-

2018
2018
6.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

6.000.000
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Уређење простора и изградња објекта прихватилишта
за псе

5

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

8.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

8.000.000

Изградња игралишта у ул. Лоле Рибара

3.500.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

6

-

-

-

-

-

-

3.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

3.500.000

Изградња теретане на отвореном у улици Капларовој

2.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

511

8.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

Укупна вредност пројекта:

511
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2.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

2.000.000

Уређење спомен парка

6.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

6.000.000

Извори финансирања:

511

7

- из текућих прихода

6.000.000

Уређење Хаџиђериног сокака и сокака у Хајдук
Вељковој

3.500.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

3.500.000

Извори финансирања:

511

8

- из текућих прихода

3.500.000

Реконструкција моста у ул. Капларовој

4.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

4.000.000

Извори финансирања:

24

-
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- из текућих прихода

4.000.000

Уређење паркинга у ул. Али Агићевој и простора
испред стамбених зграда у ул. 9-те бригаде

5.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

5.000.000

Извори финансирања:

511

10

- из текућих прихода

5.000.000

Реконструкција атријума испред катастра

2.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

2.000.000

Извори финансирања:

511

11

- из текућих прихода

2.000.000

Изградња степеништа између улица Б.Станковића и
Змајеве

2.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

2.000.000

Извори финансирања:

511

511

12

13

- из текућих прихода

2.000.000

Израда истражне бушотине у селу Штитарац

2.500.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

2.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

2.500.000

Инвестиционо одржавање локалног пута – Стари пут
за базен

9.200.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

9.200.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

511

14

9.200.000

Асфалтирање саобраћајница у месним заједницама

14.500.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

14.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

14.500.000

25
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Инвестиционо одржавање ул. Ђуре Јакшића, Стевана
Синђелића и Петра Добрњца
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9.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

9.000.000

Извори финансирања:

511

16

-

- из текућих прихода

9.000.000

Инвестиционо одржавање ул. Стевана Лазаревића са
изградњом потпорног зида

2.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

-

2.000.000

Извори финансирања:

511

17

- из текућих прихода

2.000.000

Инвестиционо одржавање неасфалтираних улица у
Књажевцу

1.500.000

Година почетка финансирања пројекта:

2018

Година завршетка финансирања пројекта:

2018

Укупна вредност пројекта:

1.500.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

1.500.000

Члан 5.
Средства буџета општине у износу од 997.201.254 динара и средства прихода из осталих извора
директних и индиректних корисника средстава буџета у износу од 38.531.952 динара, односно укупна
средства буџета од 1.035.733.206 динара приказана су по врстама у следећој табели:
План за 2018.

Класа/Категорија/Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне
године

3

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000

377,350,000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711000

30,402,100
914,399,154

ПОРЕЗИ

710000

Средства
из буџета

711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталних
делатности

246,500,000
205,000,000

26

21,000,000

Структура %

Средства
из
осталих
извора
финан.
буџ.
корисника

3.0%
91.7%
37.8%
24.7%
20.6%
2.1%

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

30,402,100
35,078,952

949,478,106

-

377,350,000

-

246,500,000
205,000,000
21,000,000
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711145

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

711190

Порез на друге приходе

81,000,000

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на пренос апсолутних права

70,000,000

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

716110

732000
732100
733000

733151
733154

Комунална такса на фирму

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
организација
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
општина
ДРУГИ ПРИХОДИ

740000

Приходи од камата

741520

Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта

741532

741534
741538
742000
742120
742150

14,000,000
50,000

14,000,000

12,300,000
439,455,870
9,774,800
9,774,800
429,681,070
429,681,070
-

21,500,000

741100

741530

37,550,000

97,568,284

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741000

8,500,000

12,300,000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

730000

2,500,000

9,500,000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

716000

1,500,000

19,000,000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713000

20.ДЕЦЕМБАР 2017

2,000,000

Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама
Комунална такса за коришћење
простора за паркирање друмских
моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга
или закупа
Приходи од давања у закуп објеката
продаје добара

27

4,500,000
2,500,000

500,000

7,500,000
4,500,000
63,000,000
12,000,000

0.2%

1,500,000

1.9%
8.1%

19,000,000
-

7.0%

70,000,000

0.3%

2,500,000

0.9%
3.8%

8,500,000
-

1.4%

50,000

1.0%

9,500,000

1.4%

14,000,000
-

1.2%
44.1%
1.0%

5,835,948

445,291,818

-

9,774,800
9,774,800

5,835,948

43.1%
0.0%
9.8%
2.2%

5,835,948

5,835,948

26,438,816

127,593,100

-

21,500,000
2,000,000

0.5%

4,500,000

0.3%

2,500,000

0.1%

500,000

0.8%

7,500,000

0.5%

0.0%
1.2%

435,517,018
429,681,070

0.2%

6.3%

12,300,000
12,300,000

1.0%
43.1%

37,550,000
14,000,000

0.0%

1.2%

81,000,000

4,500,000
5,216,000

68,216,000

3,246,000

3,246,000
12,000,000

20.ДЕЦЕМБАР 2017

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 19

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

743900

Остале новчане казне, пенали и
приходи од одузете имовинске користи

744000
745000
745151
745152
770000
771100
772114

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
општина
Закупнина за стан у државној својини у
корист нивоа општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода буџета општине из претходне
године
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

790000

810000

45,000,000
8,568,284
7,500,000
1,068,284
4,500,000
3,500,000
1,000,000
25,000

25,000
-

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

800000

6,000,000

51,400,000
51,400,000

811000

Примања од продаје непокретности

17,500,000

841100

Примања од продаје земљишта

33,900,000

820000
823100
900000

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

910000
920000
921651

7+8+9

3+7+8+9

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
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

28
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0.6%

6,000,000

0.0%

-

4.5%

45,000,000

0.0%
0.0%
0.9%

1,970,000

1,970,000

-

8,568,284

0.8%

7,500,000

0.1%

1,068,284

0.0%
0.5%
0.4%

3,586,000
21,222,816

25,722,816

21,222,816

24,722,816

0.1%
0.0%

1,000,000
2,804,188

2,829,188

2,804,188

2,804,188

0.0%
0.0%
5.2%
5.2%

25,000
-

-

3,453,000

54,853,000

-

51,400,000

1.8%

17,500,000

3.4%

33,900,000

0.0%
0.0%
1,000,000
1,000,000
1,000,000

966,799,154

997,201,254

0.1%
0.0%
0.1%

3,453,000

3,453,000

3,453,000

3,453,000

-

1,000,000

-

-

-

1,000,000

0.1%

97.0%

100.0%

1,000,000

38,531,952

1,005,331,106

38,531,952

1,035,733,206
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Члан 6.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима , и то:

Екон.
клас.
1

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства
из буџета

Структура
%

2

3

4

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

176,206,547

411

Плате и додаци запослених

145,929,180

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

1,543,000

415

Накнаде за запослене

1,457,000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

1,277,000

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

57,255,000

424

Специјализоване услуге

80,375,311

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

80,073,044

426

Материјал

14,367,000

440

ОТПЛАТА КАМАТА

-

441

Отплата домаћих камата;

-

444

Пратећи трошкови задуживања

-

450

4512

СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

454

Субвенције приватним предузећима

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

465

Остале донације, дотације и трансфери

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

93,522,100

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

93,522,100

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

4511

857,803,134

25,980,367
20,000

327,960,555
92,974,200
2,916,000

61,800,000
54,800,000
7,000,000
78,746,932
58,707,680
2,500,000
17,539,252

86.0%
17.7%
14.6%
2.6%
0.0%
0.2%
0.1%
0.1%
32.9%
9.3%
0.3%
5.7%
8.1%
8.0%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%
6.2%
5.5%
0.0%
0.7%
7.9%
5.9%
0.3%
1.8%
9.4%
9.4%
10.3%

29

Средства
из
осталих
извора
5

Укупна јавна
средства
6

37,041,952

894,845,086

5,195,920

181,402,467

661,700

146,590,880

132,532

26,112,899

131,000

151,000

2,885,688

4,428,688

812,000

2,269,000

573,000

1,850,000

31,295,973

359,256,528

7,788,300

100,762,500

644,616

3,560,616

4,688,057

61,943,057

3,120,000

83,495,311

2,052,600

82,125,644

13,002,400

27,369,400

-

-

-

-

-

-

-

61,800,000

-

54,800,000

-

-

-

7,000,000

79,059

78,825,991

-

58,707,680

-

2,500,000

79,059

17,618,311

50,000

93,572,100

50,000

93,572,100
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102,567,000
481

Дотације невладиним организацијама;

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

483

10,001,000

485

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;

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

17,000,000

484

83,600,000
8,864,000
52,000

50,000

49911

Стална резерва

2,000,000

49912

Текућа резерва

15,000,000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

139,398,120

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

129,398,120

511

Зграде и грађевински објекти;

116,368,120

512

Машине и опрема;

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

523

Залихе робе за даљу продају

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште;

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

-

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

-

620

Набавка финансијске имовине

-

11,110,000
1,920,000
10,000,000
10,000,000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

997,201,254

8.4%
0.9%
0.0%

421,000

102,988,000

50,000

83,650,000

311,000

9,175,000

60,000

112,000

-

10,001,000

-

50,000

-

17,000,000

-

2,000,000

-

15,000,000

1,490,000

140,888,120

340,000

129,738,120

-

116,368,120

340,000

11,450,000

-

1,920,000

1,150,000

1,150,000

1,150,000

1,150,000

-

10,000,000

-

10,000,000

-

-

-

-

-

-

38,531,952

1,035,733,206

1.0%
0.0%
1.7%
0.2%
1.5%
14.0%
13.0%
11.7%
1.1%
0.2%
0.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

Члан 7.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje

Функционална класификација

Средства из
буџета

Структура
%

1

2

3

4

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност;

040

Породица и деца;

060

Становање;

63,051,780
620,000
29,200,000
600,000

30

6.3%
0.1%
2.9%
0.1%

Средства из
осталих
извора
5

Укупна јавна
средства
6

-

63,051,780

-

620,000

-

29,200,000

-

600,000

СТРАНА 31
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Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;

32,631,780

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

230,564,950

110

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

8,973,580

111

Извршни и законодавни органи

18,402,900

112

Финансијски и фискални послови

17,000,000

130

165,212,220

160

Опште услуге;
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту;

170

Трансакције јавног дуга;

300
330
360

-

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

4,587,600

Судови;
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

2,087,600

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

400

20,976,250

2,500,000
176,837,404

412

Општи послови по питању рада

8,774,800

421

Пољопривреда

40,500,000

436

Остала енергија

7,000,000

451

Друмски саобраћај

100,825,986

473

Туризам
Економски послови некласификовани на
другом месту

12,736,618

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

45,500,000

510

Управљање отпадом;

38,500,000

520

Управљање отпадним водама;
Заштита животне средине некласификована
на другом месту

2,950,000

490
500

560

7,000,000

4,050,000

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

131,702,872

620

Развој заједнице;

85,202,872

630

Водоснабдевање;

18,500,000

640

Улична расвета;

28,000,000

ЗДРАВСТВО

1,000,000

Опште медицинске услуге

1,000,000

600

700
721

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

161,339,163

810

Услуге рекреације и спорта;

71,000,000

820

Услуге културе;

75,309,163

830

Услуге емитовања и штампања;

12,000,000

840

Верске и остале услуге заједнице;

2,000,000

800
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3.3%
23.1%
0.9%
1.8%
1.7%
16.6%
2.1%
0.0%
0.5%
0.2%
0.3%
17.7%
0.9%
4.1%
0.7%
10.1%
1.3%
0.7%
4.6%
3.9%
0.3%
0.4%
13.2%
8.5%
1.9%
2.8%
0.1%
0.1%
16.2%
7.1%
7.6%
1.2%
0.2%

-

32,631,780

3,610,000

234,174,950

-

8,973,580

-

18,402,900

-

17,000,000

-

165,212,220

3,610,000

24,586,250
-

-

4,587,600

-

2,087,600

-

2,500,000

1,739,188

178,576,592

-

8,774,800

-

40,500,000

-

7,000,000

-

100,825,986

1,739,188

14,475,806

-

7,000,000

-

45,500,000

-

38,500,000

-

2,950,000

-

4,050,000

-

131,702,872

-

85,202,872

-

18,500,000

-

28,000,000

-

1,000,000

-

1,000,000

5,160,000

166,499,163

-

71,000,000

5,160,000

80,469,163

-

12,000,000

-

2,000,000
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Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
ОБРАЗОВАЊЕ

1,030,000
182,617,485

910

Предшколско и основно образовање;

911

Предшколско образовање

86,542,385

912

Основно образовање

76,498,000

920

Средње образовање;
Образовање некласификовано на другом
месту

13,000,000

980

-

6,577,100

УКУПНО

997,201,254

32

0.1%
18.3%
0.0%
8.7%
7.7%
1.3%
0.7%
100.0%

СТРАНА 32

-

1,030,000

28,022,764

210,640,249
-

26,202,764

112,745,149

-

76,498,000

-

13,000,000

1,820,000

8,397,100

38,531,952

1,035,733,206

СТРАНА 33
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.

Раздео

Глава

Програм-ска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Средства буџета у износу од 997.201.254 динара и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од
38.531.952 динара, распоређује се по корисницима и врстама издатака и то:

Опис

1

2

4

3

6

7

8

1

1.01

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна јавна
средства

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001

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

110
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2,398,780

2,398,780

412

Социјални доприноси на терет послодавца

430,000

430,000

421

Стални трошкови

140,000

140,000

422

Трошкови путовања

100,000

100,000

423

Услуге по уговору

5,100,000

5,100,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

304,800

304,800

481

Дотације невладиним организацијама

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

8,973,580

Функција 110:

8,973,580

8,973,580
0

8,973,580

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

8,973,580

Свега за програмску активност 2101-0001:

8,973,580

33

8,973,580
0

8,973,580
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СТРАНА 34

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

8,973,580

Свега за Програм 16:

8,973,580

8,973,580
0

8,973,580

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

8,973,580

Свега за Главу 1:

8,973,580

8,973,580
0

8,973,580

Извори финансирања за Раздео 1:
01

Приходи из буџета

8,973,580

Свега за Раздео 1:

8,973,580

8,973,580
0

8,973,580

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи

111
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7,972,900

7,972,900

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,430,000

1,430,000

421

Стални трошкови

550,000

550,000

422

Трошкови путовања

300,000

300,000

423

Услуге по уговору

3,200,000

3,200,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

948,000

948,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1,000

1,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1,000

1,000

Приходи из буџета

14,402,900

14,402,900

Функција 111:

14,402,900

Извори финансирања за функцију 111:
01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

34

0

14,402,900
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Приходи из буџета

14,402,900

Свега за програмску активност 2101-0002:

14,402,900

14,402,900
0

14,402,900

Извори финансирања за Раздео 2:
01

Приходи из буџета

14,402,900

Свега за Раздео 2:

14,402,900

14,402,900
0

14,402,900

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи

111
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

220,000

220,000

80,000

80,000

3,700,000

3,700,000

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

4,000,000

Функција 111:

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

4,000,000

Свега за програмску активност 2101-0002:

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

18,402,900

Свега за Програм 16:

18,402,900

18,402,900
0

18,402,900

Извори финансирања за Раздео 3:
01

Приходи из буџета

18,402,900

Свега за Раздео 3:

18,402,900

35

18,402,900
0

18,402,900
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СТРАНА 36

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

4
0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

06020004

Општинско/градско правобранилаштво
Судови

330
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

1,200,200

1,200,200

215,000

215,000

60,000

60,000

10,000

10,000

Услуге по уговору

150,000

150,000

426

Материјал

100,000

100,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

152,400

152,400

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

200,000

200,000

Извори финансирања за функцију 330:
01

Приходи из буџета

2,087,600

Функција 330:

2,087,600

2,087,600
0

2,087,600

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01

Приходи из буџета

2,087,600

Свега за програмску активност 0602-0004:

2,087,600

2,087,600
0

2,087,600

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

2,087,600

Свега за Програм 15:

2,087,600

2,087,600
0

2,087,600

Извори финансирања за Раздео 4:
01

5

Приходи из буџета

2,087,600

Свега за Раздео 4:

2,087,600

ОПШТИНСКА УПРАВА

36

2,087,600
0

2,087,600
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1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

11010003

Управљање грађевинским земљиштем
Развој заједнице

620
424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

1,400,000

1,400,000

511

Зграде и грађевински објекти

53,000,000

53,000,000

Приходи из буџета

85,202,872

85,202,872

Функција 620:

85,202,872

30,802,872

30,802,872

Извори финансирања за функцију 620:
01

0

85,202,872

Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:
01

Приходи из буџета

85,202,872

Свега за програмску активност 1101-0003:

85,202,872

85,202,872
0

85,202,872

Извори финансирања за Програм 1:
01

Приходи из буџета

85,202,872

Свега за Програм 1:

85,202,872

1102

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

11020001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

85,202,872
0

85,202,872

Улична расвета

640
421

Стални трошкови

424
425

26,000,000

26,000,000

Специјализоване услуге

1,000,000

1,000,000

Текуће поправке и одржавање

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

28,000,000

Функција 640:

28,000,000

28,000,000
0

28,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета

28,000,000

Свега за програмску активност 1102-0001:

28,000,000

37

28,000,000
0

28,000,000
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11020002

СТРАНА 38

Одржавање јавних зелених површина
Управљање отпадом

510
424

Специјализоване услуге

13,000,000

13,000,000

Приходи из буџета

13,000,000

13,000,000

Функција 510:

13,000,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

0

13,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
01

11020003

Приходи из буџета

13,000,000

Свега за програмску активност 1102-0002:

13,000,000

13,000,000
0

13,000,000

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
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

11020004

Приходи из буџета

23,000,000

Свега за програмску активност 1102-0003:

23,000,000

23,000,000
0

23,000,000

Зоохигијена
Управљање отпадом

510
424

Специјализоване услуге

1,500,000

1,500,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

1,500,000

Функција 510:

1,500,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:

38

1,500,000
0

1,500,000
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Приходи из буџета

1,500,000

Свега за програмску активност 1102-0004:

1,500,000

1,500,000
0

1,500,000

Производња и дистрибуција топлотне енергије
Остала енергија

436
4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

7,000,000

7,000,000

Приходи из буџета

7,000,000

7,000,000

Функција 436:

7,000,000

Извори финансирања за функцију 436:
01

0

7,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:
01

11020008

Приходи из буџета

7,000,000

Свега за програмску активност 1102-0007:

7,000,000

7,000,000
0

7,000,000

Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање

630
424

Специјализоване услуге

2,500,000

2,500,000

425

Текуће поправке и одржавање

6,000,000

6,000,000

Приходи из буџета

8,500,000

8,500,000

Функција 630:

8,500,000

Извори финансирања за функцију 630:
01

0

8,500,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
01

Приходи из буџета

8,500,000

Свега за програмску активност 1102-0008:

8,500,000

8,500,000
0

8,500,000

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

1102-П1

Водоснабдевање

630
511

Зграде и грађевински објекти

10,000,000

Извори финансирања за функцију 630:

39

10,000,000
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Неутрошена средства донација из претходних година

10,000,000

Функција 630:

10,000,000

10,000,000
0

10,000,000

Извори финансирања за пројекат 1102-П1
15

Неутрошена средства донација из претходних година

10,000,000

Свега за пројекат 1102-П1:

10,000,000

10,000,000
0

10,000,000

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

81,000,000

81,000,000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

10,000,000

10,000,000

Свега за Програм 2:

91,000,000

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

15010001

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
490

0

91,000,000

Економски послови некласификовани на другом месту
454

Субвенције приватним предузећима

7,000,000

7,000,000

Приходи из буџета

7,000,000

7,000,000

Функција 490:

7,000,000

Извори финансирања за функцију 490:
01

0

7,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:
01

15010002

Приходи из буџета

7,000,000

Свега за програмску активност 1501-0001:

7,000,000

7,000,000
0

7,000,000

Мере активне политике запошљавања
412

Општи послови по питању рада
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

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

40

0

2,500,000
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Приходи из буџета

2,500,000

Свега за програмску активност 1501-0002:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Пројекат: Обезбеђење боље будућности

1501-П1

Општи послови по питању рада

412
422

Трошкови путовања

432,000

432,000

423

Услуге по уговору

442,800

442,800

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4,800,000
4,800,000

512

Машине и опрема

600,000

600,000

Донације од међународних организација

6,274,800

6,274,800

Функција 412:

6,274,800

Извори финансирања за функцију 412:
06

0

6,274,800

Извори финансирања за пројекат 1501-П1
06

Донације од међународних организација

6,274,800

Свега за пројекат 1501-П1:

6,274,800

6,274,800
0

6,274,800

Извори финансирања за Програм 3:
01

Приходи из буџета

9,500,000

9,500,000

06

Донације од међународних организација

6,274,800

6,274,800

Свега за Програм 3:

15,774,800

0101

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

01010001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
421

0

15,774,800

Пољопривреда
423

Услуге по уговору

1,500,000

1,500,000

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

1,500,000

Функција 421:

1,500,000

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:

41

1,500,000
0

1,500,000
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Приходи из буџета

1,500,000

Свега за Програмску активност 0101-0001:

1,500,000

1,500,000
0

1,500,000

Извори финансирања за Програм 5:
01

Приходи из буџета

1,500,000

Свега за Програм 5:

1,500,000

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010004

Управљање отпадним водама
520

1,500,000
0

1,500,000

Управљање отпадним водама
425

Текуће поправке и одржавање

2,000,000

2,000,000

Приходи из буџета

2,000,000

2,000,000

Функција 520:

2,000,000

Извори финансирања за функцију 520:
01

0

2,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програмску активност 0401-0004:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

07010002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај

451
423

Услуге по уговору

424

500,000

500,000

Специјализоване услуге

11,857,866

11,857,866

425

Текуће поправке и одржавање

50,400,000

50,400,000

426

Материјал

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:

42

300,000

300,000

36,200,000

36,200,000

500,000

500,000
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Приходи из буџета

99,757,866

Функција 451:

99,757,866

99,757,866
0

99,757,866

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01

Приходи из буџета

99,757,866

Свега за програмску активност 0701-0002:

99,757,866

99,757,866
0

99,757,866

Пројекат: Израда претходне студије оправданости за изградњу пута МирковциЈабучко равниште

0701-П1

Друмски саобраћај

451
511

Зграде и грађевински објекти

1,068,120

1,068,120

Приходи из буџета

1,068,120

1,068,120

Функција 451:

1,068,120

Извори финансирања за функцију 451:
01

0

1,068,120

Извори финансирања за пројекат 0701-П1
01

Приходи из буџета

1,068,120

Свега за пројекат 0701-П1:

1,068,120

1,068,120
0

1,068,120

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

100,825,986

Свега за Програм 7:

100,825,986

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

09010001

Једнократне помоћи и други облици помоћи
010

100,825,986
0

100,825,986

Болест и инвалидност
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

620,000

620,000

Приходи из буџета

620,000

620,000

Функција 010:

620,000

Извори финансирања за функцију 010:
01

43

0

620,000
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Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

070

421

Стални трошкови

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20,000

20,000

10,932,100

10,932,100

550,000

550,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства донација из претходних година

10,402,100

Функција 070:

10,952,100

10,402,100
0

10,952,100

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

15

09010002

1,170,000

1,170,000

Неутрошена средства донација из претходних година

10,402,100

10,402,100

Свега за Програмску активност 0901-0001:

11,572,100

0

11,572,100

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
040

Породица и деца
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

200,000

200,000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Приходи из буџета

200,000

Функција 040:

200,000

200,000
0

200,000

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

070

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 070:

500,000

500,000
0

500,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:
01

Приходи из буџета

700,000

Свега за Програмску активност 0901-0002:

700,000

44

700,000
0

700,000
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Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту

070
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

4,300,000

4,300,000

500,000

500,000

Приходи из буџета

4,800,000

4,800,000

Функција 070:

4,800,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

0

4,800,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:
01

09010006

Приходи из буџета

4,800,000

Свега за Програмску активност 0901-0005:

4,800,000

4,800,000
0

4,800,000

Подршка деци и породицама са децом
Породица и деца

040
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

17,000,000

17,000,000

Приходи из буџета

17,000,000

17,000,000

Функција 040:

17,000,000

Извори финансирања за функцију 040:
01
060

0

17,000,000

Становање
421

Стални трошкови

425
426

520,000

520,000

Текуће поправке и одржавање

20,000

20,000

Материјал

60,000

60,000

Приходи из буџета

600,000

600,000

Функција 060:

600,000

Извори финансирања за функцију 060:
01

0

600,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:
01

Приходи из буџета

17,600,000

Свега за Програмску активност 0901-0006:

17,600,000

45

17,600,000
0

17,600,000
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Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

24,270,000

24,270,000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

10,402,100

10,402,100

Свега за Програм 11:

34,672,100

1801

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010002

Мртвозорство
721

0

34,672,100

Функција: Опште медицинске услуге
424

Специјализоване услуге

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за функцију 721:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 721:

1,000,000

1,000,000
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

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

12010002

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1,000,000
0

1,000,000

Услуге културе

820
481

Дотације невладиним организацијама

12,500,000

12,500,000

Приходи из буџета

12,500,000

12,500,000

Функција 820:

12,500,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

0

12,500,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01

Приходи из буџета

12,500,000

Свега за програмску активност 1201-0002:

12,500,000

12,500,000
0

12,500,000

Верске и остале услуге заједнице

840
481

Дотације невладиним организацијама

2,000,000

46

2,000,000
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Извори финансирања за функцију 840:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 840:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за програмску активност 1201-0002:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

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

860
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

426

Материјал

120,000

120,000

10,000

0

390,000

0

10,000

10,000

Приходи из буџета

530,000

530,000

Функција 860:

530,000

Извори финансирања за функцију 860:
01

0

530,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01

Приходи из буџета

530,000

Свега за програмску активност 1201-0002:

530,000

530,000
0

530,000

Програмска активност: Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа

12010003

Услуге културе

820
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

800,000

800,000

Приходи из буџета

800,000

800,000

Функција 820:

800,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

0

800,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01

Приходи из буџета

800,000

Свега за програмску активност 1201-0003:

800,000

47

800,000
0

800,000
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Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања

12010004

Услуге емитовања и штампања

830
423

Услуге по уговору

12,000,000

12,000,000

Приходи из буџета

12,000,000

12,000,000

Функција 830:

12,000,000

Извори финансирања за функцију 830:
01

0

12,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:
01

Приходи из буџета

12,000,000

Свега за Програмску активност 1201-0004:

12,000,000

12,000,000
0

12,000,000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

27,830,000

Свега за Програм 13:

27,830,000

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
810

27,830,000
0

27,830,000

Услуге рекреације и спорта
481

Дотације невладиним организацијама

67,000,000

67,000,000

Приходи из буџета

67,000,000

67,000,000

Функција 810:

67,000,000

Извори финансирања за функцију 810:
01

0

67,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
01

13010004

Приходи из буџета

67,000,000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

67,000,000

Функционисање локалних спортских установа
810

Услуге рекреације и спорта

48

67,000,000
0

67,000,000
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Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4,000,000

4,000,000

Приходи из буџета

4,000,000

4,000,000

Функција 810:

4,000,000

Извори финансирања за функцију 810:
01

0

4,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:
01

13010005

Приходи из буџета

4,000,000

Свега за Програмску активност 1301-0004:

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000

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

860
423

Услуге по уговору

300,000

300,000

424

Специјализоване услуге

200,000

200,000

Приходи из буџета

500,000

500,000

Функција 860:

500,000

Извори финансирања за функцију 860:
01

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

71,500,000

Свега за Програм 14:

71,500,000

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

06020001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

71,500,000
0

71,500,000

Опште јавне услуге

130
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49

47,330,220

47,330,220
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412

Социјални доприноси на терет послодавца

8,420,000

8,420,000

414

Социјална давања запосленима

1,320,000

1,320,000

415

Накнаде трошкова за запослене

1,110,000

1,110,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

310,000

310,000

421

Стални трошкови

16,450,000

16,450,000

422

Трошкови путовања

700,000

700,000

423

Услуге по уговору

13,620,000

13,620,000

424

Специјализоване услуге

4,380,000

4,380,000

425

Текуће поправке и одржавање

6,450,000

6,450,000

426

Материјал

8,550,000

8,550,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

6,000,000

6,000,000

481

Дотације невладиним организацијама

1,100,000

1,100,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

8,600,000

8,600,000

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

10,001,000

10,001,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

50,000

50,000

511

Зграде и грађевински објекти

16,000,000

16,000,000

512

Машине и опрема

4,350,000

4,350,000

515

Нематеријална имовина

470,000

470,000

541

Земљиште

10,000,000

10,000,000

Приходи из буџета

165,212,220

165,212,220

Функција 130:

165,212,220

Извори финансирања за функцију 130:
01

0

165,212,220

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

165,212,220

Свега за Програмску активност 0602-0001:

165,212,220

50

165,212,220
0

165,212,220
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Програмска активност: Текућа буџетска резерва
Финансијски и фискални послови

112
49912

Текућа резерва

15,000,000

15,000,000

Приходи из буџета

15,000,000

15,000,000

Функција 112:

15,000,000

Извори финансирања за функцију 112:
01

0

15,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:
01

06020010

Приходи из буџета

15,000,000

Свега за Програмску активност 0602-0009:

15,000,000

15,000,000
0

15,000,000

Програмска активност: Стална буџетска резерва
Финансијски и фискални послови

112
49911

Стална резерва

2,000,000

2,000,000

Извори финансирања за функцију 112:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 112:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:
01

06020014

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

360
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

700,000

700,000

1,300,000

1,300,000

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 360:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Функција 360:

2,500,000

51

2,500,000
0

2,500,000
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Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Свега за програмску активност 0602-0014:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

184,712,220

Свега за Програм 15:

184,712,220

184,712,220
0

184,712,220

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

09010006

Подршка деци и породицама са децом
Породица и деца

040
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

12,000,000

12,000,000

Приходи из буџета

12,000,000

12,000,000

Функција 040:

12,000,000

Извори финансирања за функцију 040:
01

0

12,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:
01

Приходи из буџета

12,000,000

Свега за Програмску активност 0901-0006:

12,000,000

12,000,000
0

12,000,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
0101

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

01010002

Мере подршке руралном развоју
421

Пољопривреда
4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

39,000,000

39,000,000

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

29,000,000

29,000,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

10,000,000

10,000,000

52
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Функција 421:

39,000,000

0

39,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:
01

Приходи из буџета

29,000,000

29,000,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

10,000,000

10,000,000

Свега за Програмску активност 0101-0002:

39,000,000

0

39,000,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010001

Управљање заштитом животне средине
560

Заштита животне средине
423

Услуге по уговору

424

300,000

300,000

Специјализоване услуге

1,200,000

1,200,000

425

Текуће поправке и одржавање

2,500,000

2,500,000

426

Материјал

50,000

50,000

Приходи из буџета

4,050,000

4,050,000

Функција 560:

4,050,000

Извори финансирања за функцију 560:
01

0

4,050,000

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:
01

04010004

Приходи из буџета

4,050,000

Свега за Програмску активност 0401-0001:

4,050,000

4,050,000
0

4,050,000

Управљање отпадним водама
520

Управљање отпадним водама
425

Текуће поправке и одржавање

950,000

950,000

Приходи из буџета

950,000

950,000

Функција 520:

950,000

Извори финансирања за функцију 520:
01

0

950,000

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:
01

Приходи из буџета

950,000

53

950,000
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Свега за Програмску активност 0401-0004:
04010005

950,000

0

950,000

Управљање комуналним отпадом
510

Управљање отпадом
421

Стални трошкови

500,000

500,000

423

Услуге по уговору

500,000

500,000

Приходи из буџета

1,000,000

1,000,000

Функција 510:

1,000,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

0

1,000,000

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Свега за Програмску активност 0401-0005:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Извори финансирања за Програм 6:
01

5

Приходи из буџета

6,000,000

Свега за Програм 6:

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

5.01

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602
06020002

Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

160
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412
413
415

Накнаде трошкова за запослене

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

450,000

450,000

Социјални доприноси на терет послодавца

90,000

90,000

Накнаде у натури

20,000

20,000

54

0

30,000

30,000

11,020,200

2,000,000

13,020,200

10,000

10,000

20,000

1,750,000

500,000

2,250,000

600,000

10,000

610,000

6,201,050

600,000

6,801,050
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426

Материјал

465

Остале донације, дотације и трансфери

75,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

0

50,000

50,000

481

Дотације невладиним организацијама

0

50,000

50,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50,000

60,000

110,000

512

Машине и опрема

300,000

200,000

500,000

400,000

100,000

500,000
75,000

10,000

Извори финансирања за функцију 160:
08

Донације од невладиних организација и појединаца
Функција 160:

20,976,250

3,610,000

3,610,000

3,610,000

24,586,250

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

20,976,250

Свега за Програмску активност 0602-0002:

20,976,250

20,976,250
3,610,000

3,610,000

3,610,000

24,586,250

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

20,976,250

Свега за Програм 15:

20,976,250

20,976,250
3,610,000

3,610,000

3,610,000

24,586,250

Извори финансирања за Главу 5.01:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

20,976,250

Свега за Главу 5.01:

5

20,976,250

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

5.02
0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

06020001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
980

Образовање неквалификовано на другом месту

55
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3,610,000

3,610,000

3,610,000

24,586,250
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411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

0

15,000

15,000

421

Стални трошкови

650,000

30,000

680,000

422

Трошкови путовања

150,000

40,000

190,000

423

Услуге по уговору

1,088,000

130,000

1,218,000

424

Специјализоване услуге

2,850,000

1,400,000

4,250,000

425

Текуће поправке и одржавање

100,000

30,000

130,000

426

Материјал

50,000

35,000

85,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

150,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

0

20,000

20,000

512

Машине и опрема

150,000

120,000

270,000

1,178,100

1,178,100

211,000

211,000

150,000

Извори финансирања за функцију 980:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

6,577,100

Функција 980:

6,577,100

6,577,100
1,820,000

1,820,000

1,820,000

8,397,100

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

6,577,100

Свега за Програмску активност 0602-0001:

6,577,100

6,577,100
1,820,000

1,820,000

1,820,000

8,397,100

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

6,577,100

Свега за Програм 15:

6,577,100

6,577,100
1,820,000

1,820,000

1,820,000

8,397,100

Извори финансирања за Главу 5.02:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

6,577,100

6,577,100
1,820,000

56

1,820,000
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Свега за Главу 5.02:

5

6,577,100

1,820,000

8,397,100

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

5.03

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502
15020001

Управљањем развојем туризма
Туризам

473
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

0

415

Накнаде трошкова за запослене

60,000

421

Стални трошкови

451,000

422

Трошкови путовања

115,000

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

146,000

146,000

425

Текуће поправке и одржавање

183,000

183,000

426

Материјал

319,000

319,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

431,806

431,806

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

13,000

512

Машине и опрема

40,000

40,000

515

Нематеријална имовина

20,000

20,000

523

Залихе робе за даљу продају

3,208,745

3,208,745

574,367

574,367

1,256,000

46,188

46,188
60,000

18,000

469,000
115,000

1,100,000

125,000

2,356,000

138,000

0

450,000

450,000

6,817,918

1,739,188

8,557,106

Извори финансирања за функцију 473:
Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

6,817,918

Свега за Програмску активност 1502-0001:

57

6,817,918

6,817,918
46,188

46,188

1,693,000
1,739,188

1,693,000
8,557,106
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Пројекат: AD VISION

1502-П1

Туризам

473
422

Трошкови путовања

423

89,000

89,000

Услуге по уговору

586,200

586,200

426

Материјал

113,000

113,000

512

Машине и опрема

2,340,000

2,340,000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

3,128,200

Функција 473:

3,128,200

3,128,200
0

3,128,200

Извори финансирања за пројекат 1502-П1
01

Приходи из буџета

3,128,200

Свега за пројекат 1502-П1:

3,128,200

3,128,200
0

3,128,200

Пројекат: Промоција туристичке понуде на домаћем и страном тржишту

1502-П2

Туризам

473
422

Трошкови путовања

119,500

119,500

423

Услуге по уговору

456,000

456,000

424

Специјализоване услуге

35,000

35,000

426

Материјал

31,000

31,000

512

Машине и опрема

0

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

641,500

Функција 473:

641,500

641,500
0

641,500

Извори финансирања за пројекат 1502-П2
01

Приходи из буџета

641,500

Свега за пројекат 1502-П2:

641,500

Пројекат: Звуци трубе са Тимока

1502-П3
473

Туризам

58

641,500
0

641,500
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422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

289,000

289,000

424

Специјализоване услуге

578,000

578,000

426

Материјал

22,000

22,000

512

Машине и опрема

0

0

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

889,000

Функција 473:

889,000

889,000
0

889,000

Извори финансирања за пројекат 1502-П3
01

Приходи из буџета

889,000

Свега за пројекат 1502-П3:

889,000

889,000
0

889,000

Пројекат: Молитва под Миџором

1502-П4

Туризам

473
422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

216,000

216,000

424

Специјализоване услуге

208,000

208,000

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

121,000

121,000

512

Машине и опрема

0

0

0

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

545,000

Функција 473:

545,000

545,000
0

545,000

Извори финансирања за пројекат 1502-П4
01

Приходи из буџета

545,000

Свега за пројекат 1502-П4:

545,000

545,000
0

545,000

Пројекат: Организација мањих манифестација

1502-П5

Туризам

473
421

Стални трошкови

20,000
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423

Услуге по уговору

387,000

387,000

424

Специјализоване услуге

145,000

145,000

426

Материјал

163,000

163,000

Приходи из буџета

715,000

715,000

Функција 473:

715,000

Извори финансирања за функцију 473:
01

0

715,000

Извори финансирања за пројекат 1502-П5
01

Приходи из буџета

715,000

Свега за пројекат 1502-П5:

715,000

0

715,000

12,736,618

0

12,736,618

46,188

46,188

1,693,000

1,693,000

1,739,188

14,475,806

715,000

Извори финансирања за Програм 4:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 4:

12,736,618

Извори финансирања за Главу 5.03:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

12,736,618

Свега за Главу 5.03:

12,736,618

12,736,618
46,188

46,188

1,693,000

1,693,000

1,739,188

14,475,806

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
5

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

5.04

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201
12010001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5,995,000

5,995,000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,078,000

1,078,000

60
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415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

560,000

421

Стални трошкови

510,000

115,000

625,000

423

Услуге по уговору

60,000

30,000

90,000

424

Специјализоване услуге

70,000

35,000

105,000

425

Текуће поправке и одржавање

200,000

10,000

210,000

426

Материјал

585,000

55,000

640,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

370,000

370,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10,000

10,000

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

40,000

100,000

40,000
560,000

20,000

120,000

1,000,000

1,000,000

10,578,000

10,578,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

10,578,000

265,000

265,000

265,000

10,843,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

10,578,000

Свега за програмску активност 1201-0001:
12010002

10,578,000
265,000

265,000

10,578,000

265,000

10,843,000

210,000

15,000

225,000

1,460,000

20,000

1,480,000

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе

820
422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

800,000

800,000

2,470,000

2,470,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

2,470,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

61

35,000

35,000

35,000

2,505,000
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01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

СТРАНА 62
2,470,000

Свега за програмску активност 1201-0002:

2,470,000

2,470,000
35,000

35,000

35,000

2,505,000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

13,048,000

13,048,000
300,000

Свега за Програм 13:

300,000

0

0

0

13,048,000

300,000

13,348,000

Извори финансирања за Главу 5.04:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

13,048,000

Свега за Главу 5.04:

5

13,048,000
300,000

300,000

0

0

0

13,048,000

300,000

13,348,000

200,000

8,109,418

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

5.05
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

12010001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7,909,418

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,415,785

50,000

1,465,785

414

Социјална давања запосленима

100,000

1,300,000

1,400,000

421

Стални трошкови

1,800,000

50,000

1,850,000

422

Трошкови путовања

320,000

50,000

370,000

423

Услуге по уговору

1,050,000

100,000

1,150,000

424

Специјализоване услуге

250,000

425

Текуће поправке и одржавање

800,000

100,000

900,000

426

Материјал

740,000

100,000

840,000

62

250,000
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465

Остале донације, дотације и трансфери

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

512

Машине и опрема

1,002,427
20,000

1,002,427
10,000

30,000

370,000

370,000

15,777,630

15,777,630

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

15,777,630

1,300,000

1,300,000

660,000

660,000

1,960,000

17,737,630

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

15,777,630

Свега за програмску активност 1201-0001:

12010003

15,777,630

15,777,630
1,300,000

1,300,000

660,000

660,000

1,960,000

17,737,630

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Услуге културе

820
423

Услуге по уговору

350,000

350,000

424

Специјализоване услуге

150,000

150,000

426

Материјал

512

Машине и опрема

230,000

230,000

515

Нематеријална имовина

400,000

400,000

1,190,000

1,190,000

60,000

100,000

160,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

1,190,000

100,000

100,000

100,000

1,290,000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

1,190,000

Свега за програмску активност 1201-0003:
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100,000

100,000
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Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

16,967,630

Свега за Програм 13:

16,967,630

16,967,630
1,300,000

1,300,000

760,000

760,000

2,060,000

19,027,630

Извори финансирања за Главу 5.05:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

16,967,630

Свега за Главу 5.05:

5

16,967,630

16,967,630
1,300,000

1,300,000

760,000

760,000

2,060,000

19,027,630

ДОМ КУЛТУРЕ

5.06
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

12010001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

8,041,572

8,041,572

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,329,094

1,329,094

413

Накнаде у натури

0

33,000

33,000

421

Стални трошкови

6,890,000

50,000

6,940,000

422

Трошкови путовања

200,000

330,000

530,000

423

Услуге по уговору

5,580,000

1,420,000

7,000,000

424

Специјализоване услуге

5,597,573

5,597,573

425

Текуће поправке и одржавање

1,085,294

1,085,294

426

Материјал

1,550,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

650,000

650,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10,000

10,000

512

Машине и опрема

1,030,000

1,030,000

64

267,000

1,817,000
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Нематеријална имовина

523

Залихе робе за даљу продају
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30,000
0

30,000
700,000

700,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

31,993,533

Функција 820:

31,993,533

31,993,533
2,800,000

2,800,000

2,800,000

34,793,533

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

31,993,533

Свега за програмску активност 1201-0001:

31,993,533

31,993,533
2,800,000

2,800,000

2,800,000

34,793,533

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

31,993,533

Свега за Програм 13:

31,993,533

31,993,533
2,800,000

2,800,000

2,800,000

34,793,533

Извори финансирања за Главу 5.06:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

31,993,533

Свега за Главу 5.06:

5

31,993,533
2,800,000

2,800,000

31,993,533

2,800,000

34,793,533

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"

5.07
2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

20010001

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Предшколско образовање

911
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

60,244,245

461,700

60,705,945

412

Социјални доприноси на терет послодавца

10,787,121

82,532

10,869,653

413

Накнаде у натури

0

83,000

83,000

414

Социјална давања запосленима

123,000

1,539,500

1,662,500
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415

Накнаде трошкова за запослене

247,000

782,000

1,029,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

407,000

573,000

980,000

421

Стални трошкови

4,053,000

5,525,300

9,578,300

422

Трошкови путовања

70,500

199,616

270,116

423

Услуге по уговору

324,000

1,388,057

1,712,057

424

Специјализоване услуге

205,000

1,675,000

1,880,000

425

Текуће поправке и одржавање

783,700

1,312,600

2,096,300

426

Материјал

643,000

12,345,400

12,988,400

465

Остале донације, дотације и трансфери

7,454,819

79,059

7,533,878

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

0

156,000

156,000

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

100,000

100,000

1,100,000

1,100,000

86,542,385

86,542,385

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

18,908,816

Функција 911:

86,542,385

18,908,816

7,293,948

7,293,948

26,202,764

112,745,149

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

86,542,385

Свега за програмску активност 2001-0001:

86,542,385

86,542,385
18,908,816

18,908,816

7,293,948

7,293,948

26,202,764

112,745,149

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

86,542,385

Свега за Програм 8:

86,542,385

66

86,542,385
18,908,816

18,908,816

7,293,948

7,293,948

26,202,764

112,745,149
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Извори финансирања за Главу 5.07:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

86,542,385

Свега за Главу 5.07:

86,542,385

86,542,385
18,908,816

18,908,816

7,293,948

7,293,948

26,202,764

112,745,149

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

5

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

2002
20020001

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

10,000,000
0

10,000,000

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002
20020001

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

67

10,000,000
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Свега за програмску активност 2002-0001:

10,000,000

0

10,000,000

ОШ "ДУБРАВА"
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002
20020001

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

10,000,000
0

10,000,000

ОШ "МЛАДОСТ"
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002
20020001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4,158,000

4,158,000

Приходи из буџета

4,158,000

4,158,000

Функција 912:

4,158,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

0

4,158,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

4,158,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

4,158,000

4,158,000
0

4,158,000

МУЗИЧКА ШКОЛА
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002
20020001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

68
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Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

5,340,000

Функција 912:

5,340,000

5,340,000
0

5,340,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

5,340,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

5,340,000

5,340,000
0

5,340,000

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002
20020001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

37,000,000

37,000,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

37,000,000

Функција 912:

37,000,000

37,000,000
0

37,000,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

37,000,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

37,000,000

37,000,000
0

37,000,000

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

76,498,000

Свега за Програм 9:

76,498,000

76,498,000
0

76,498,000

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

5

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003
20030001

Функционисање средњих школа
Средње образовање

920
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

69
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5,500,000
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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

5,500,000
0

5,500,000

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003
20030001

Функционисање средњих школа
Средње образовање

920
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

7,500,000

7,500,000

Приходи из буџета

7,500,000

7,500,000

Функција 920:

7,500,000

Извори финансирања за функцију 920:
01

0

7,500,000

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01

Приходи из буџета

7,500,000

Свега за програмску активност 2003-0001:

7,500,000

7,500,000
0

7,500,000

Извори финансирања за Програм 10:
01

Приходи из буџета

13,000,000

Свега за Програм 10:

13,000,000

13,000,000
0

13,000,000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

5
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

09010001

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

070

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

11,170,000

11,170,000

11,170,000

11,170,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

70
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Функција 070:

11,170,000

0

11,170,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
01

09010004

Приходи из буџета

11,170,000

Свега за Програмску активност 0901-0001:

11,170,000

11,170,000
0

11,170,000

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
070
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

5,209,680

5,209,680

Приходи из буџета

5,209,680

5,209,680

Функција 070:

5,209,680

Извори финансирања за функцију 070:
01

0

5,209,680

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:
01

Приходи из буџета

5,209,680

Свега за Програмску активност 0901-0004:

5,209,680

5,209,680
0

5,209,680

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

16,379,680

Свега за Програм 11:

16,379,680

16,379,680
0

16,379,680

Извори финансирања за раздео 5:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

0

1,346,188

1,346,188

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0

26,281,816

26,281,816

06

Донације од међународних организација

6,274,800

0

6,274,800

07

Донације од осталих нивоа власти

0

7,293,948

7,293,948

08

Донације од невладиних организација и појединаца

0

3,610,000

3,610,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

10,000,000

0

10,000,000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

20,402,100

0

20,402,100

967,737,174

38,531,952

1,006,269,126

931,060,274

Свега за раздео 5:

71
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Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

0

1,346,188

1,346,188

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0

26,281,816

26,281,816

06

Донације од међународних организација

6,274,800

0

6,274,800

07

Донације од осталих нивоа власти

0

7,293,948

7,293,948

08

Донације од невладиних организација и појединаца

0

3,610,000

3,610,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

10,000,000

0

10,000,000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

20,402,100

0

20,402,100

997,201,254

38,531,952

1,035,733,206

960,524,354

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

72

960,524,354
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска
активност:
Општинска
Управљање
управа
грађевинским
земљиштем
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Програмска
активност:
Управљање/одр
жавање јавним
осветљењем

Општинска
управа

Шифра

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Вредно
Циљан
ст у
Циљана
а
Индикатор
базној
вреднос
вредно
години
т 2018
ст 2017
(2016)

1101

0003

Стављање у
функцију
грађевинског
земљишта

Број локација
комунално
опремљеног
земљишта

1102

0001

Програмска
активност:
Одржавање
јавних зелених
површина
0002

Програмска
активност:
Одржавање
чистоће на
површинама
јавне намене

Циљ

20.ДЕЦЕМБАР 2017

0003

Ефикасно и
рационално
спровођење
јавног
осветљења и
минималан
негативан утицај
на животну
средину
Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
уређења и
одржавања
зеленила
Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
одржавања
чистоће јавних

Ук. број
светиљки које
су замењене
савременијим
(кумулативно
из године у
годину)
Број м2 јавних
зелених
површина на
којима се
уређује и
одржава
зеленило у
односу на
укупан број м2
зелених
површина
Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
чистоће
јавнопрометних

73

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

85,202,872

85,202,872

85,202,872

85,202,872

91,000,000

91,000,000

28,000,000

28,000,000

13,000,000

13,000,000

23,000,000

23,000,000
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Програмска
активност:
Зоохигијена

Шифра

0004

Програмска
активност:
Производња и
дистрибуција
топлотне
енергије
0007

Програмска
активност:
Управљање и
снабдевање
водом за пиће
Пројекат:
Радови на
водоводној
мрежи у зони
саобраћајница
на Старој

Циљ

Индикатор

површина

површина
(број улица
које се чисте
у односу на
укупан број
улица у
граду/општин
и)

Унапређење
заштите од
заразних и
других болести
које преносе
животиње
Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
даљинског
грејања и развој
дистрибутивног
система

Висина
накнаде
штете за
уједе паса и
мачака
луталица
Степен
покривености
корисника
услугом
даљинског
грејања (број
услужених
домаћинстава
у односу на
укупни број
домаћинстава
у
граду/општин
и)
Број кварова
по км
водоводне
мреже

0008

Адекватан
квалитет
пружених услуга
водоснабдевањ
а

П1

/

/

СТРАНА 74
Вредно
ст у
базној
години
(2016)

/

Циљан
а
вредно
ст 2017

/

74

Циљана
вреднос
т 2018

/

Циљана
вредност
2019

/

Циљана
вредност
2020

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

1,500,000

1,500,000

7,000,000

7,000,000

8,500,000

8,500,000

10,000,000

10,000,000
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра

Циљ

Индикатор

20.ДЕЦЕМБАР 2017
Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

планини

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Општинска
управа

Програмска
активност:
Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента
Програмска
активност:
Мере активне
политике
запошљавања
Пројекат:
Обезбеђење
боље
будућности

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Туристичка
организација

1501

15,774,800

15,774,800

0001

7,000,000

7,000,000

0002

2,500,000

2,500,000

6,274,800

6,274,800

П1

/

/

/

/

/

1502

0001
Повећање
квалитета
туристичке
услуге на
територији
града/општине

Програмска
активност:
Управљање
развојем
туризма
Пројекат: AD
VISION

/

П1

/

12,736,618

1,739,188

14,475,806

1,739,188

8,557,106

Број уређених
и на
адекватан
начин
обележених
(туристичка
сигнализација
) туристичких
локалитета у
граду/општин
и у осносу на
укупан број
локалитета

4

5

6

7

8

6,817,918

/

/

/

/

/

/

3,128,200

75

3,128,200
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Шифра

Циљ

Индикатор

Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Пројекат:
Промоција
туристичке
понуде на
домаћем и
страном
тржишту

П2

/

/

/

/

/

/

/

641,500

641,500

Пројекат: Звуци
трубе са Тимока

П3

/

/

/

/

/

/

/

889,000

889,000

П4

/

/

/

/

/

/

/

545,000

545,000

П5

/

/

/

/

/

/

/

715,000

715,000

0101

40,500,000

40,500,000

Програмска
активност:
Подршка за
спровођење
пољоп.политик
еу
лок.заједници

0001

1,500,000

1,500,000

Програмска
активност: Мере
подршке
руралном
развоју

0002

39,000,000

39,000,000

0401

8,000,000

8,000,000

0004

2,000,000

2,000,000

ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Пројекат:
Молитва под
Миџором
Пројекат:
Организација
мањих
манифестација
ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА
И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Општинска
управа

Буџетски
фонд за
развој
пољопривре
де

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Општинска
управа

СТРАНА 76

Програмска
активност:
Управљање

76

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

СТРАНА 77
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра

Циљ

Индикатор

20.ДЕЦЕМБАР 2017
Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

отпадним
водама
Програмска
активност:
Управљање
заштитом
животне
средине
Буџетски
Програмска
фонд за
активност:
заштиту
Управљање
животне
отпадним
средине
водама
Програмска
активност:
Управљање
комуналним
отпадом
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска
активност:
Одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
Пројекат: Израда
Општинска
претходне
управа
студије
оправданости
за изградњу
пута Мирковци Јабучко
равниште
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ

0001

4,050,000

4,050,000

0004

950,000

950,000

0005

1,000,000

1,000,000

0701

100,825,986

100,825,986

0002

99,757,866

99,757,866

1,068,120

1,068,120

П1

/

/

/

/

2001

/

/

86,542,385

77

26,202,764

112,745,149
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Бајка

Програмска
активност:
Функционисање
и остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

Каплар

Вук Караџић

Дубрава

Програмска
активност:
Функционисање
основних школа

Програмска
активност:
Функционисање
основних школа

Програмска
активност:
Функционисање
основних школа

Шифра

0001

СТРАНА 78

Циљ

Индикатор

Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Обезбеђени
адекватни
услови за
васпитнообразовни рад
са децом уз
повећани
обухват

Број деце која
су уписана у
предшколске
установе у
односу на
укупан број
деце у
граду/општин
и (јаслена
група,
предшколска
група и ППП)

0,58

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

0,65

0,68

0,68

0,68

2002

0001

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

0001

Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања
деци

0001

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

Број ученика
који похађају
ваннаставне
активности/у
односу на
ук.број
ученика
% деце
којима је
обезбеђена
бесплатна
исхрана у
односу на
укупан број
деце
Број ученика
који похађају
ваннаставне
активности/у
односу на
ук.број
ученика

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

86,542,385

26,202,764

Укупна
средства

112,745,149

76,498,000

76,498,000

430/779

440/766

430/770

450/770

450/770

10,000,000

10,000,000

100

100

100

100

100

10,000,000

10,000,000

385/478

390/464

390/483

392/487

395/491

10,000,000

10,000,000

78
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Младост

Програмска
активност:
Функционисање
основних школа

Музичка

Програмска
активност:
Функционисање
основних школа

Општинска
управа Превоз
ученика

Програмска
активност:
Функционисање
основних школа

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

Гимназија

Техничка

Општинска
управа

Шифра

Циљ

Индикатор

Вредно
ст у
базној
години
(2016)

0001

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

Број ученика
који похађају
ваннаставне
активности/у
односу на
ук.број
ученика

40/99

33/97

33/96

40/100

40/100

4,158,000

4,158,000

0001

Унапређење
квалитета
наставе и
образовања
музички
надарених
ученика

Бр.пријављен
их ученика из
земље и
иностранства

0

40

51

80

100

5,340,000

5,340,000

0001

/

/

/

/

/

/

/

37,000,000

37,000,000

0001

Програмска
активност:
Функционисање
средњих школа

Програмска
активност:
Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

2003

Програмска
активност:
Функционисање
средњих школа

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

20.ДЕЦЕМБАР 2017

Средства из
буџета

13,000,000

Повећање
обухвата
средњошколског
образовања

Бр.деце која
су
обухваћена
средњим
образовањем
- разложен по
полу

Сопствени
и други
приходи

0

Укупна
средства

13,000,000

5,500,000

5,500,000

0001

7,500,000

7,500,000

0901

63,051,780

0001

11,572,100

д104/
ж86

79

д96/
ж120

д 111
/ж110

д118 /
ж118

д121/
ж121

0

63,051,780

11,572,100
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Буџетски
фонд за
повећање
наталитета

Програмска
активност:
Породични и
домски смештај,
прихватилишта
и друге врсте
смештаја
Програмска
активност:
Подршка
реализацији
програма
Црвеног крста
Програмска
активност:
Подршка деци и
породици са
децом
Програмска
активност:
Подршка деци и
породици са
децом
Програмска
активност:
Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

Центар за
социјални
рад

Програмска
активност:
Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне
услуге

Шифра

Циљ

Индикатор

СТРАНА 80
Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

0002

700,000

700,000

0005

4,800,000

4,800,000

0006

17,600,000

17,600,000

0006

12,000,000

12,000,000

0001

Унапређење
заштите
сиромашних

0004

Подршка развоју
мреже услуга
социјалне
заштите
предвиђене
Одлуком о
социјалној
заштити и

Број
корисника
једнократне
новчане
помоћи у
односу на
укупан број
грађана
Број
корисника
саветодавнотерапијских и
социо едукативних
услуга у
заједници

75%

67%

67%

67%

67%

11,170,000

11,170,000

270

300

300

300

300

5,209,680

5,209,680

80

СТРАНА 81
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра

Циљ

Индикатор

20.ДЕЦЕМБАР 2017
Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

1,000,000

0

Укупна
средства

Законом о
социјалној
заштити

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

1801

Програмска
активност:
Мртвозорство

0002

Општинска
управа

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ

Општинска
управа

Програмска
активност:
Јачање
културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Програмска
активност:
Унапређење
система
очувања и
представљања
културноисторијског
наслеђа
Програмска
активност:
Остваривање и
унапређивање
јавног интереса
у обл.јавног
информисања

/

/

/

/

/

/

/

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1201

89,839,163

0002

15,030,000

15,030,000

0003

800,000

800,000

0004

12,000,000

12,000,000

81

5,160,000

94,999,163
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Дом културе

Програмска
активност:
Функционисање
локалних
установа
културе

Програмска
активност:
Функционисање
локалних
установа
културе

Музеј

Библиотека

Програмска
активност:
Унапређење
система
очувања и
представљања
културноисторијског
наслеђа
Програмска
активност:
Функционисање
локалних

Шифра

Циљ

0001

Подстицање
развоја културе
кроз јачање
капацитета
установа
културе

0001

Обезбеђење
редовног
функционисања
установа
културе

0003

Очување и
заштита
културног
наслеђа

0001

Повећање
коришћења
грађе и услуга
библиотеке

Индикатор
Број установа
културе у
надлежности
града/општин
е у којима су
извршена
инвестициона
улагања на
годишњем
нивоу, у
односу на
укупан број
установа
културе
Број
запослених у
установама
културе у
односу на
ук.број
запослених у
ЈЛС
% споменика
културе код
којих су на
годишњем
нивоу
извршена
улагања у
односу на
ук.број
споменика
културе у
надлежности
ЈЛС
Број чланова
библиотеке

СТРАНА 82
Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

3

3

3

3

33

32

31

15

16

3428

3450

82

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

3

31,993,533

2,800,000

34,793,533

33

35

15,777,630

1,960,000

17,737,630

17

18

19

1,190,000

100,000

1,290,000

3500

3520

3550

10,578,000

265,000

10,843,000

Укупна
средства

СТРАНА 83
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ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

20.ДЕЦЕМБАР 2017

Циљ

Индикатор

Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Унапређење
разноврсности
културне понуде

Број деце и
младих
корисника
културнопросветних
активности

1506

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

1550

1600

1620

1650

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

2,470,000

35,000

2,505,000

1301

71,500,000

0

71,500,000

0001

67,000,000

67,000,000

0004

4,000,000

4,000,000

0005

500,000

500,000

1301

214,353,170

Шифра

Укупна
средства

установа
културе
Програмска
активност:
Јачање
културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ
Програмска
активност:
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима
Програмска
активност:
Функционисање
локалних
спортских
установа
Програмска
активност:
Спровођење
омладинске
политике
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Програмска
активност:
Општинска
Функционисање
управа
локалне
самоуправе и

0002

0001

Функционисање
управе

% решених
предмета у
календарској
години

72,41%

83

78,80%

81%

82%

82%

165,212,220

5,430,000

219,783,170

165,212,220

20.ДЕЦЕМБАР 2017

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 19

ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

СТРАНА 84
Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Циљан
а
вредно
ст 2017

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

0001

6,577,100

1,820,000

8,397,100

0002

20,976,250

3,610,000

24,586,250

0004

2,087,600

2,087,600

0009

15,000,000

15,000,000

0010

2,000,000

2,000,000

0014

2,500,000

2,500,000

2101

27,376,480

Шифра

Циљ

Индикатор

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Укупна
средства

градских
општина

Програмска
активност:
Функционисање
Регионални
локалне
центар
самоуправе и
градских
општина
Програмска
активност:
Месне
Функционисање
заједнице
месних
заједница
Програмска
активност:
Општинско
Општинско/град
правобранил
ско
аштво
правобранилаш
тво
Програмска
активност:
Текућа буџетска
резерва
Програмска
активност:
Стална буџетска
резерва
Програмска
активност:
Управљање у
ванредним
ситуацијама
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

84

0

27,376,480
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Шифра

Циљ

Индикатор

Вредно
ст у
базној
години
(2016)

Скупштина

Програмска
активност:
Функционисање
Скупштине

0001

/

/

/

/

/

/

/

8,973,580

8,973,580

Председник
и општинско
веће

Програмска
активност:
Функционисање
извршних
органа

0002

/

/

/

/

/

/

/

18,402,900

18,402,900

ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Циљан
а
вредно
ст 2017

Циљана
вреднос
т 2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

УКУПНО БУЏЕТ:

85

Средства из
буџета

997,201,254

Сопствени
и други
приходи

38,531,952

Укупна
средства

1,035,733,206
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Решење о употреби текуће буџетске резерве и
сталне буџетске резерве на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије доноси
општинско веће.

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.

Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.

Члан10.
Члан 17.
За извршавање ове Одлуке одговоран је
председник општине.

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 за извршење буџета је председник
општине.
Члан 11.

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.

Наредбодавац директних и индиректних корисника
буџетских средстава је руководилац, односно лице
које је одговорно за управљање средствима,
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање
који се извршавају из средстава органа, као и за
издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.

Члан 18.
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 12.
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.

Члан 19.
Обавезе које преузимају директни и индиректни
корисници буџетских средстава морају одговарати
апропијацији која им је за ту намену овом Одлуком
одобрена и пренета.

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.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу
преузети обавезе по уговору који се односи на
капиталне издатке и захтева плаћање у више
година, на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност општинског већа,
а највише до износа исказаних у плану капиталних
издатака из члана 3. ове одлуке.

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.

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 .

Члан 14.
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.

Одлуку о промени апропријације и преносу
апропријације у текућу буџетску резерву, у складу
са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.

Обавезе преузете у 2017. години у складу са
одобреним апропријацијама у тој години, а не
извршене у току 2017. године, преносе се у 2018.
годину и имају статус преузетих обавеза и

Члан 15.

86
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рокове
измирења
новчаних
комерцијалним трансакцијама.

Члан 20.

обавеза

у

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.

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 25.
Члан 21.
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.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет
буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе
комплетну документацију за плаћање (копије).

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико законом није друкчије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему или
другим прописом, не могу се извршавати на терет
буџета.

Члан 26.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2018. 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.
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.

Члан 27.
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја
2018. године, укилико средства потребна за исплату
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа
средстава која су у складу са овом одлуком
предвиђена за плате том буџетском кориснику.

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.

Члан 28.

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.

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава у 2018. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет
капитала, односно не исказују расход амортизације
и употребе средстава за рад.
Члан 29.

Члан 24.
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).

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

Члан 30.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета општине до 31. децембра
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2018. године, средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2018. години, која су тим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету
општине Књажевац за 2018. годину.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у
износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 31.

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 35.

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 36.
У буџетској 2018. 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 2018. години

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.

Члан 37.
Корисник буџетских средстава , који оодређени
расход и издатак извршава из других извора
прихода и примања, који нису општи приход буџета
( извор 01-приходи из буџета) обавезе може
преузимати само до нивоа остварења тих прихода
или примања, уколико је ниво остварених прихода и
примања мањи од одобрених апропријација.

Одлуку о промени апропријација из предходног
става овог члана доноси општинско веће.
Директни корисник буџетских средстава, уз
одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије,
може
извршити
преусмеравање
апропријација одобрених на име одређеног расхода
и издатака у износу до 5% вредности апропријације
за расход и издатак чији се износ умањује.

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 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.

Члан 38.
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.

У случају недовољног прилива средстава буџета, за
редовно измиривање обавеза буџет може користити
краткорочне позајмице.
Одлуку о коришћењу позајмица доноси скупштина
општине, а у складу са Законом о јавном дугу.
На терет буџета не могу се издавати гаранције.

Члан 39.

Члан 34.

За све што није регулисано овом одлуком
примењиваће се одредбе Закона о буџету
Републике Србије за 2018. годину и остали
позитивни законски прописи.

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.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 40.
Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине
Књажевац,
интернет
страници
Општине
и
доставити Министарству надлежном за послове
финансија.
Члан 41.
КАДРОВСКИ ПЛАН
У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Књажевац”, а примењиваће се од 01.јануара 2018.
године.

I Постојећи број запослених на радним местима
у Општинској управи Књажевац, на дан 08.
децембар 2017. године, разврстаним у следећа
звања:

Број: 400- 402/2017-01
Датум: 19.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р
Радни однос на неодређено време

Број извршилаца

Положај у првој групи

1

Самостални саветник

11

Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт

13
2
2
24

Четврта врста радних места

1

Пета врста радних места

16

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

/

/

Радни однос на одређено време
(у кабинету
председника општине)

Број извршилаца

Млађи саветник

1

Сарадник

1

Млађи референт

1

Четврта врста радних местa

1

Приправници

Број извршилаца
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Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
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II Планирани број запослених за 2018. годину, на радним местима у Општинској управи Књажевац,
разврстаним у следећа звања:
Радни однос на неодређено време
Положај у првој групи

Број извршилаца
1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт

12
18
3
2
24

Четврта врста радних места
Пета врста радних места

1
16

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

/

/

Радни однос на одређено време
(у кабинету
председника општине)

Број извршилаца

Млађи саветник
Сарадник
Млађи референт

2
1
1

Четврта врста радних места

1

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

/
/
/

25/2016 и 28/2016) и члана 30. став 1. тачка 16.
Статута општине Књажевац (''Сл. лист општине
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној дана
19.12.2017. године, доноси

III Планирани број запослених за 2018.
годину из главе II Кадровског плана усаглашен је
са средствима обезбеђеним буџетом општине
Књажевац за 2018. годину.

РЕШЕЊЕ
Начелник Општинске управе,
Емилија Тасић, с.р

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о изменама
и допунама Статута Завичајног музеја у Књажевцу,
број 631- 407/17 од 15.12.2017. године, који је
усвојио Управни одбор Одлуком број
631- 406/17 од 15.12.2017. године.

6
На основу члана члана 12. став 1. тачка 1.
Одлуке о промени оснивачког акта Завичајног
музеја у Књажевцу ради усклађивања са законским
прописима (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.

90
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II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
II
Решење доставити: Завичајном музеју у
Књажевцу и а/а.
Број: 022 - 81/2017-01
19.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р
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