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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА XIII – БРОЈ 31 21. ДЕЦЕМБАР 2020 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 

1 

На основу члана  члана 30.  Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 6/2019-  Пречишћен текст), члана 25. Одлуке о 
месним заједницама на територији општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац,бр. 5/2020)  
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
18.12.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 

 
I 

У  Изборну  комисију за спровођење избора 
у месним заједницама на територији општине 
Књажевац (у даљем тексту: Изборна комисија)  
именују се: 

 
1. Весна Божиновић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица Бранка Радичевића 
број 6-1/9, 
за председника, испред коалиције 
Александар Вучић – за нашу децу 

 

- Милан Павловић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица Карађорђева број 117, 
за заменика председника, испред  
коалиције Александар Вучић – за нашу 
децу.  

 
2. Весна Игић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица Илије Бирчанина број 
1/6, за члана, испред коалиције 
Александар Вучић – за нашу децу 
 

- Драгица Ивановић - Јоцић, дипл. 

економиста, из Књажевца, улица Кеј 
Вељка Влаховића број 15, за заменика 
члана, испред коалиције Александар 
Вучић – за нашу децу. 

  
3. Јасница Богојевић, из Књажевца, 

улица Карађорђева број 51, за члана, 
испред коалиције Александар Вучић – за 
нашу децу 
 

-     Марија Цветановић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица др Хаџића број 5, за 
заменика       
      члана, испред „Социалистичке партије 
Србије“ – СПС. 

 
4. Катарина Првуловић, из Књажевца, 

улица Дибривоја Радосављевића број 
24, за члана, испред коалиције За 
краљевину – Књажевац за краља.  
 

- Зорана Живановић, из Књажевца, 

улица Симе Матавуља број 11, за 
заменика члана, испред коалиције За 
краљевину – Књажевац за краља. 

 
5. Бранкица Милошевић, дипл. правник, 

из Књажевца, улица Милана Пунчића 
број 3/3, за члана, испред 
„Социалистичке партије Србије“ – СПС. 
 

- Невена Ранђеловић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица Спасоја Милкића број 
4/5, за заменика члана, испред 
„Социалистичке партије Србије“ – СПС. 

 
II 

За секретара Изборне комисије за 
спровођење избора у месним заједницама на 
територији општине Књажевац, именује се: Емилија 
Тасић, дипломирани правник, из Књажевца, улица 

Војводе Путника број 78. 
 

За заменика секретара Изборне комисије за 
спровођење избора у месним заједницама на 
територији општине Књажевац именује се: Марко 
Ристић, дипломирани правник из Књажевца, улица 

9-те бригаде број 11/1-9. 
  

III 

Мандат Изборне комисије је четири године, 
од именовања. 
 

IV 

Седиште Изборне комисије је у Књажевцу, 
улица Милоша Обилића број 1. 
 

V 

Изборна комисија приликом 
спровођења избора за чланове савета 
месне заједнице врши следеће послове: 

1) стара се о законитости 
спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 
3) одређује бирачке одборе и 

именује њихове чланове; 
4) доноси Упутство за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница 
(у даљем тексту: Упутство); 
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5) доноси Роковник за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења 
избора за чланове савета месних заједница; 

6) прописује обрасце и организује 
техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве 
кандидата сачињене и поднете у складу са 
Упутством; 

8) проглашава пријаву кандидата; 
9) утврђује облик и изглед 

гласачких листића, број гласачких листића 
за бирачка места и записнички их предаје 
бирачким комисијама; 

10) утврђује и објављује резултате 
избора за чланове савета месних заједница; 

11) подноси извештај Скупштини 
општине о спроведеним изборима за 
чланове савета месних заједница; 

 
VI 

Услове за рад Изборне комисије обезбеђује 
Општинска управа општине Књажевац. 
 

VII 

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

VIII 

Решење доставити: именованим и а/а. 
 
Број: 013 - 167/2020-01                                                                                
18.12.2020. године                                                                                     
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
2 

На основу члана  члана 30.  Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 6/2019-  Пречишћен текст), члана 32. Одлуке о 
месним заједницама на територији општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац,бр. 5/2020) 
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
18.12.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

I 

У  Другостепену изборну  комисију за 
спровођење избора у месним заједницама на 
територији општине Књажевац ( у даљем тексту: 
Другостепена  изборна комисија)  именују се: 
 

1. Александар Стојановић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица Вукашина Милића Вује бб, 
за председника, испред коалиције 
Александар Вучић – за нашу децу. 
 

-   Младен Анђелковић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица Копецкова број 5/9, за  

    заменика председника, испред коалиције 
Александар Вучић – за нашу децу. 

 
2. Соња Крстић, дипл. правник, из Књажевца, 

улица Станоја Главаша број 32, за члана,  
испред коалиције Александар Вучић – за 
нашу децу. 

 

- Миљан Ђорђевић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица Првомајска број 38, за 
заменика члана,  

     испред коалиције Александар Вучић – за 
нашу децу. 

 
3. Зоран Деронић, адвокат, из Књажевца, 

улица Милоша Обилића број 6/11, за члана, 
испред  
одборничке групе Алексадар Вучић – за 
нашу децу. 

 

- Драган Живковић, из Књажевца, улица 

Светозара Марковића број 38, за 
заменика члана,  

     испред „Социјалистичке партије Србије“ – 
СПС. 

 
4. Бобан Павунковић, из Васиља, за члана, 

испред коалиције За краљевину – Књажевац 
за краља. 

 

- Милан Станојевић, из Васиља, за 

заменика члана, испред коалиције За 
краљевину – Књажевац  

     за краља.  
 

5. Топлица Вујичић, дипл. правник из 

Књажевца, улица Бранка Радичевића број 
12-1/5, за члана,  
испред „Социјалистичка партија Србије“ – 
СПС. 
 

- Милош Јовановић, дипл. правник, из 

Књажевца, улица Стевана Ђорђевића 
број 30, за заменика  

     члана, испред „Социјалистичка партија 
Србије“ – СПС. 

 
II 

За секретара Другостепене изборне 
комисије за спровођење избора у месним 
заједницама на територији општине Књажевац 
именује се: Сузана Крстић - Николић, дипломирани 

правник, из Књажевца, улица Бранка Радичевић број 
6-2/31. 

За заменика секретара Другостепене 
изборне комисије за спровођење избора у месним 
заједницама на територији општине Књажевац 
именује се: Далибор Илијић, дипломирани правник 

из Књажевца, улица Хајдук Вељкова број 21. 
  

III 

Мандат Другостепене изборне комисије је 
четири године, од именовања. 
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IV 

Седиште Другостепене изборне комисије је у 
Књажевцу, улица Милоша Обилића број 1. 
 

V 

Другостепена изборна комисија у 
другом степену  одлучује о приговорима на 
решење  Изборне  комисије за спровођење 
избора у месним заједницама на територији 
општине Књажевац. 

 
VI 

Услове за рад Изборне комисије обезбеђује 
Општинска управа општине Књажевац. 
 

VII 

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

 
VIII 

Решење доставити: именованим  и а/а. 
 
Број: 013 - 168/2020-01                                                                                
18.12.2020. године                                                                                     
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
3 

На основу члана 35. Закона о култури („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 
6/2020), члана 17.Одлуке о промени оснивачког акта 
Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу ради 
усклађивања са законским прописима  („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 25/2016 и 5/2020) и члана 
30. Статута општине Књажевац – Пречишћени текст 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), 
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
18.12.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Дома културе 

„Књажевац“ у Књажевцу  
 

1. 
 

ДРАГАНА ЈАНКОВИЋ, дипломирани 

менаџер - мастер, из Књажевца,  улица Књаза 
Милоша број 27/12, именује се за директора Дома 
културе „Књажевац“ у Књажевцу. 
 

2. 
 

Директор се именује на мандатни период од 
4 године.  
 

3. 

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

 
 
 
 

4.  
 

Решење доставити: именованој, Дому 
културе „Књажевац“ у Књажевцу и а/а. 
 
Број: 022 - 51/2020–01                                                                                 
18.12.2020. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
4 

На основу члана 12. став 2. тачка 15. Одлуке 
о оснивању привредног друштва AGENCIJE ZA 
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 9/09, 13/09, 6/18, 
11/18 и 13/18-испр.) и члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019)  Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 18.12.2020. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о измени 

Програма пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2020. 
годину, број 145/20  од  30.11.2020. године. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Решење доставити: AGENCIJI ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC, Одељењу 
за привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023 - 38/2020-01                                                                                 
18.12.2020. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
5 

На основу члана 27. став 1. тачка 5. Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 
и 72/2019), члана 12. став 2. тачка 15. Одлуке о 
оснивању привредног друштва AGENCIJE ZA 
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2009, 13/2009, 
6/2018, 11/2018 и 13/18-испр.) и члана 30. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 6/2019), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 18.12.2020. 
године донела је 
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РЕШЕЊЕ 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о 

измени прогрма субвенционисања AGENCIJE ZA 
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 
2020. годину, број 146/20 од 30.11.2020. године. 

 
II 
 

 Исплата субвенције вршиће се из буџета 
општине Књажевац, у износу од 14.000.000.00 
динара, у складу са Одлуком о буџету општине 
Књажевац за 2020. годину, („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 18/2019 и 29/2020), према динамици 
утврђеној у  Програму о измени програма пословања 
AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO 
KNJAŽEVAC за 2020. годину, број 145/20  од  
30.11.2020. године. 

 
III 
 

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

 
IV 
 

 Решење доставити: AGENCIJI ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC, Одељењу 
за буџет, финансије и утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Општинске управе Књажевац 
и архиви општине Књажевац. 
 

Број: 023 - 39/2020-01                                                                                 

18.12.2020. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
6 

На основу члана 12. став 12. Закона о 

инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 

36/2015 и 44/2018-др. закон), члана 6. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 

83/14-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и 

члана 30. Статута општине Књажевац – Пречишћени 

текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), 

Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 

дана 18.12.2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 

1. Овим Решењем мења се Решење о 

образовању Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности општине Књажевац 

(„Сл. лист општине Књажевац“, број 

25/2018). 

 

2. Разрешава се дужности заменика 

председника Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности општине Књажевац  

- Радојица Вучић. 

 

3. Именује се за заменика председника 

Комисије за координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне 

надлежности општине Књажевац 

- Бранислав Јосифовић, заменик 

председника Општине.  
 

4. Ово Решење ступа на снагу наредног дана, 
од дана доношења и исто објавити у 
„Службеном листу општине Књажевац“.  
 
Број: 020 – 45/2020-01                                                                           
18.12.2020 године                                                                               
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
7 

На основу члана 11. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклaђeни дин. изн., 
125/2014 - усклaђeни дин. изн., 95/2015 - усклaђeни 
дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклaђeни дин. изн., 
104/2016 - др. зaкoн, 96/2017 - усклaђeни дин. изн., 
89/2018 - усклaђeни дин. изн., 95/2018 - др. зaкoн, 
86/2019 - усклaђeни дин. изн. и 126/2020 - усклaђeни 
дин. изн.) и  члана 30. Статута општине Књажевац  - 
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“, 
бр. 6/2019), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној  18.12.2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017,  29/2018 
и 19/2019)  у Тарифи локалних комуналних такси 
Тарифни број  6 мења се и гласи:   
      у 
динарима 

1) зa тeрeтнa вoзилa: 
 

– зa кaмиoнe дo 2 т нoсивoсти  1.780 

– зa кaмиoнe oд 2 т дo 5 т нoсивoсти  2.370 

– зa кaмиoнe oд 5 т дo 12 т нoсивoсти  4.130 

– зa кaмиoнe прeкo 12 т нoсивoсти  5.900 
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2) зa тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa 
путничкe aутoмoбилe)  

590 

3) зa путничкa вoзилa: 
 

– дo 1.150 цм³  590 

– прeкo 1.150 цм³ дo 1.300 цм³  1.170 

– прeкo 1.300 цм³ дo 1.600 цм³  1.770 

– прeкo 1.600 цм³ дo 2.000 цм³  2.370 

– прeкo 2.000 цм³ дo 3.000 цм³  3.570 

– прeкo 3.000 цм³  5.900 

4) зa мoтoциклe: 
 

– дo 125 цм³  470 

– прeкo 125 цм³ дo 250 цм³  700 

– прeкo 250 цм³ дo 500 цм³  1.170 

– прeкo 500 цм³ дo 1.200 цм³  1.440 

– прeкo 1.200 цм³  1.770 

5) зa aутoбусe и кoмби бусeвe пo 
рeгистрoвaнoм сeдишту 

50 

6) зa прикључнa вoзилa – тeрeтнe 
прикoлицe, пoлуприкoлицe и спeциjaлнe 
тeрeтнe прикoлицe зa прeвoз oдрeђeних 
врстa тeрeтa: 

 

– 1 т нoсивoсти  480 

– oд 1 т дo 5 т нoсивoсти  820 

– oд 5 т дo 10 т нoсивoсти  1.120 

– oд 10 т дo 12 т нoсивoсти  1.550 

– нoсивoсти прeкo 12 т  2.370 

7) зa вучнa вoзилa (тeгљaчe): 
 

– чиja je снaгa мoтoрa дo 66 килoвaтa  1.770 

– чиja je снaгa мoтoрa oд 66 дo 96 килoвaтa  2.370 

– чиja je снaгa мoтoрa oд 96 дo 132 килoвaтa  2.980 

– чиja je снaгa мoтoрa oд 132 дo 177 
килoвaтa  

3.570 

– чиja je снaгa мoтoрa прeкo 177 килoвaтa  4.740 

8) зa рaднa вoзилa, спeциjaлнa aдaптирaнa 
вoзилa зa прeвoз рeквизитa зa путуjућe 
зaбaвe, рaдњe и aтeстирaнa 
спeциjaлизoвaнa вoзилa зa прeвoз пчeлa  

1.170. 

 
Члан 2. 

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

се почев првог дана од наредног месеца 
од дана објављивања. 
 
Број: 434 -137/2020-01                                                                                    
18.12.2020. године                                                                                        
К њ а ж е в а ц   

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
8 

На основу члана 2. и 10. Закона о 
слободним зонама ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 62/2006), члана 2, 8.и 139-244. Закона о 
привредним друштвима ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 
др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 
17. став 1. тачка 7) и члана 30. став 1. алинеја 11) 
Статута општинеКњажевац – пречишћен текст 
("Службени лист општине Књажевац", број 6/2019), 
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
дана 18.12.2020. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 
КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

У циљу подстицаја развоја привреде, 
стварања погодности и простора за убрзани 
привредни развој и запошљавање, кaо и услова и 
стимулативних мера за пословање који омогућују 
унапређење услова пословања и привлачење 
инвестиција, приступа се оснивању Слободне зоне 
Књажевац (у даљем тексту: Слободна зона).  

 
Члан 2. 

 

Носилац оснивања Слободне зоне је 
Општина Књажевац.  

 
Члан3. 

 

Слободном зоном управљаће привредно 
друштво које ће бити основано уговором о оснивању 
Слободне зоне. 

 
Члан 4. 

 

Ближи подаци о тачном називу Слободне 
зоне, као и о оснивачима, седишту и делатности 
привредног друштва за управљање Слободном 
зоном, биће утврђени Уговором о оснивању 
привредног друштва за управљање Слободном 
зоном. 

 
Члан 5. 

 

Привредно друштво за управљање 
Слободном зоном обезбедиће, након регистрације, 
потребне услове и документацију, ради давања 
сагласности Владе Републике Србије за одређивање 
подручја зоне, сагласно одредбама Закона о 
слободним зонама.  
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Члан6. 

 

Овлашћује се Председник општине 
Књажевац  да у име и за рачун општине Књажевац 
обави све преговоре и припремне радње у вези са 
оснивањем привредног друштва за управљање 
Слободном зоном. 

 
Члан7. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине 
Књажевац". 
 
Број: 30 -3/2020-01                                                                                      
18.12.2020. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
9 

На основу члана 47. Закона o буџетском 
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 
99/2016,113/2017, 95/208, 31/2019 и 72/2019),  члана 
32. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", 
број  129/2007, 83/2014 – др. закон,  101/2016 – др. 
закон,  и  47/2018) ,   члана 30. Статута  општине  
Књажевац-пречишћени текст ("Сл. лист  општине 
Књажевац”, број 6/2019), Скупштина општине 
Књажевац,  на седници одржаној  18.12.2020.године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ  ЗА  2021. 

ГОДИНУ 
 

-  I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан  1. 
 

Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета општине Књажевац за 2021. годину састоје се 
од: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине 

7 + 8 1,060,341,330 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

4 + 5 1,100,741,330 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -40,400,000 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим 
за набавку домаћих хартија од вредности) 

62 100,000 

5. Укупан фискални суфицит/дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 -40,500,000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 500,000 

3. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим 
за набавку домаћих хартија од вредности) 

6211 100,000 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) 400,000 

6. 
Укупан фискални суфицит/дефицит плус 
нето финансирање 

(((7+8) - (4+5)) - 62) + 
((91+92)-(6211+61)) 

-40,100,000 
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В. 
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА 

  
16,343,400 

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

 

О  П  И  С 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Порески приходи 71 479.399.715 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 305.892.000 

    1.2. Самодопринос 711180 0 

    1.3. Порез на имовину 713 128.507.715 

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

714 33.300.000 

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

     1.5. Остали порески приходи 716 11.700.000 

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

74 46.290.000 

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

3. Донације 731 + 732 35.172.780 

4. Трансфери 733 469.363.835 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 30.000.000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Текући расходи 4 944.091.550 

    1.1. Расходи за запослене 41 208.598.350 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 456.519.700 

    1.3. Отплата камата 44 2.800.000 

    1.4. Субвенције 45 39.020.000 

    1.5.  Социјална заштита из буџета 47 70.130.000 

    1.6. Остали расходи 48 + 49 96.858.500 

2. Трансфери 463+465 70.165.000 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 156.649.780 

4. Издаци за набавку финансијске имовине  (осим 6211) 62 100.000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 500.000 

2. Задуживање 91 0 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0 

    2.2  Задуживање код страних кредитора 912 0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

3. Отплата дуга 61 0 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 
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О  П  И  С 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0 

 

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

3 40.000.000 

 

       
Члан  2. 

 

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

 

Шифра 

Назив 
План 2021. 

Средства из 
буџета 

Структ
-ура % 

План 2021. 
Сопствени 

и други 
приходи 

Укупна 
средства Програ

м 

 
Програмск

а 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и 
просторно планирање 42,130,000 3.8% 0.00 42,130,000 

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 16,300,000 1.5% 0.00 16,300,000 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 25,830,000 2.3% 0.00 25,830,000 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 
109,975,000 10.0% 0.00 109,975,000 

  1102-0001 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 43,655,000 4.0% 0.00 43,655,000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 22,000,000 2.0% 0.00 22,000,000 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 25,000,000 2.3% 0.00 25,000,000 

  1102-0004 Зоохигијена 1,000,000 0.1% 0.00 1,000,000 

  1102-0007 
Производња и дистрибуција топлотне 
енергије 3,120,000 0.3% 0.00 3,120,000 

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 10,700,000 1.0% 0.00 10,700,000 

  1102-П1 
Пројекат: Изградња прихватилишта за 
псе 4,500,000 0.4% 0.00 4,500,000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
14,480,000 1.3% 0.00 14,480,000 

  1501-0001 
Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента  13,000,000 1.2% 0.00 13,000,000 

  1501-0002 Мере актине политике запошљавања 1,000,000 0.1% 0.00 1,000,000 

  1501-П1 
Пројекат: Развој женског агро-
предузетништва у Југоисточној Србији 480,000 0.0% 0.00 480,000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 
45,250,360 4.1% 2,651,000 47,901,360 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 
12,214,860 1.1% 2,651,000 14,865,860 

  
1502-0002 Промоција туристичке понуде 

4,035,500 0.4% 0 4,035,500 

  

1502-П1 

Пројекат: Уређење фасаде туристичких 
локалитета Стара чаршија са ужим 
градским језгром 4,000,000 0.4% 0.00 4,000,000 

  

1502-П2 

Пројекат: Изградња рехабилитационог -
welness центра Ргошка бањица 25,000,000 2.3% 0.00 25,000,000 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални 
развој 23,000,000 2.1% 0.00 23,000,000 

  
0101-0002 

Мере подршке руралном развоју 23,000,000 2.1% 0.00 23,000,000 
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0401   Програм 6.  Заштита животне средине 
43,568,500 4.0% 0.00 43,568,500 

  
0401-0001 

Управљање заштитом животне средине  1,800,000 0.2% 0.00 1,800,000 

  
0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 

средине 0 0.0% 0.00 0 

  
0401-0004 

Управљање отпадним водама 7,100,000 0.6% 0.00 7,100,000 

  
0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 3,000,000 0.3% 0.00 3,000,000 

  
0401-П1 Пројекат: Заједничке мере за зелену 

инфраструктуру 31,668,500 2.9% 0.00 31,668,500 

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

135,412,800 12.3% 0.00 135,412,800 

  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
78,010,000 7.1% 0.00 78,010,000 

  
0701-0004 

Јавни градски и приградски превоз 
путника 47,302,800 4.3% 0.00 47,302,800 

  0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја 6,600,000 0.6% 0.00 6,600,000 

  0701-П1 Пројекат: Изградња моста у Каличини 3,500,000 0.3% 0 0 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 
135,778,800 12.3% 669,000 136,447,800 

  

2001-0001 Функционисањеи остваривање 
предшколског васпитања и образовања 

129,908,000 11.8% 669,000 130,577,000 

  2001-П1 Пројекат: Растемо заједно 5,870,800 0.5% 0.00 5,870,800 

2002   Програм 9.  Основно образовање и 
васпитање 43,500,000 4.0% 0.00 43,500,000 

  
2002-0001 Функционисање основних школа 

43,500,000 4.0% 0.00 43,500,000 

2003   Програм 10. Средње образовање и 
васпитање 25,102,700 2.3% 1,840,000 26,942,700 

  
2003-0001 Функционисање средњих школа 

16,000,000 1.5% 0.00 16,000,000 

  2003-0003 
Функционисање установа за стручно 
усавршавање запослених 9,102,700 0.8% 1,840,000 10,942,700 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечија 
заштита 81,675,000 7.4% 0.00 81,675,000 

  
0901-0001 

Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 15,750,000 1.4% 0.00 15,750,000 

  
0901-0002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и другеврстесмештаја 200,000 0.0% 0.00 200,000 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативнеуслуге 0 0.0% 0.00 0 

  
0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 8,150,000 0.7% 0.00 8,150,000 

  0901-0006 Подршка деци и породици са децом 40,700,000 3.7% 0.00 40,700,000 

  
0901-0009 Функционисање локалних установа 

социјалне заштите 7,875,000 0.7% 0.00 7,875,000 

  
0901-П1 

Пројекат: Пружање услуге социјалне 
заштите Помоћ у кићи 9,000,000 0.8% 0.00 9,000,000 

1801   Програм 12. Здравствена заштита 
1,000,000 0.1% 0.00 1,000,000 

  1801-0002 Мртвозорство 1,000,000 0.1% 0.00 1,000,000 

1201   Програм 13.  Развој културе и 
информисања 106,195,100 9.6% 7,383,400 113,578,500 

  1201-0001 
Функционисање локалних установа 
културе  65,660,820 6.0% 990,000 66,650,820 

  1201-0002 
Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 20,030,000 1.8% 50,000 20,080,000 

  

1201-0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског 
наслеђа 2,000,000 0.2% 0.00 2,000,000 
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1201-0004 
Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 15,000,000 1.4% 0.00 15,000,000 

  1201-П3 Пројекат: Youth art network 3,504,280 0.3% 6,343,400 9,847,680 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 
45,600,000 4.1% 0.00 45,600,000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

45,100,000 4.1% 0.00 45,100,000 

  1301-0005 
Спровођење омладинске политике 500,000 0.0% 0.00 500,000 

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 208,697,500 19.0% 3,800,000 212,497,500 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 158,959,120 14.4% 0 158,959,120 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 29,528,000 2.7% 3,800,000 33,328,000 

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 2,800,000 0.3% 0.00 2,800,000 

  0602-0004 Општинско/градско  правобранилаштво 2,410,380 0.2% 0.00 2,410,380 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 10,000,000 0.9% 0.00 10,000,000 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 2,000,000 0.2% 0.00 2,000,000 

  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 3,000,000 0.3% 0.00 3,000,000 

2101   Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе 34,375,570 3.1% 0.00 34,375,570 

  2101-0001 Функционисање Скупштине 12,754,020 1.2% 0.00 12,754,020 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 21,621,550 2.0% 0.00 21,621,550 

0501   Програм 17. Енергетска ефикасност и 
обновљени извори енергије 

5,100,000 0.5% 0.00 5,100,000 

  0501-0001 Енергетски менаџмент 5,100,000 0.5% 0.00 5,100,000 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 
РАСХОДИ  

1,100,841,33
0 

100.0% 16,343,400 1,117,184,730 

 
 

Члан  3. 
 

Потребна средства за финансирање 
буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу 
од 40.100.000 динара обезбедиће се из вишка 
прихода-суфицита и продаје  финансијске имовине. 

 
Члан 4. 

 

Планирани капитални издаци буџетских 
корисника за 2021., 2022. и  2023. години исказују се 
у следећем прегледу: 

 

Екон. 
Редни 
број Опис 

 Износ у динарима  

Клас. 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

    КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
   

511 1 
Изградња рехабилитационог -welness центра Ргошка 
бањица    25.000.000       25.000.000                  -       

    
Година почетка финансирања пројекта:  

- 2021     

    
Година завршетка финансирања пројекта:  

2022     

    Укупна вредност пројекта: 50.000.000   
  

    
Извори финансирања: 

      

    
- донације од осталих нивоа власти   50.000.000         
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511 2 
Инвестиционо одржавање улица у граду, улица у 
сеоским месним заједницама и локалних путева     30.000.000       

  
    

Година почетка финансирања пројекта:  
- 2021 

  
    

Година завршетка финансирања пројекта:  
2021 

  
    

Укупна вредност пројекта: 
  30.000.000       

  
    

Извори финансирања: 
  

  
    

- из текућих прихода 
  30.000.000       

  

      

511 3 
Инвестиционо одржавање постојећих водоводних 
линија 10.000.000       

  

 
  Година почетка финансирања пројекта:              2021       

  

 
  Година завршетка финансирања пројекта:              20121      

  

 
  Укупна вредност пројекта: 10.000.000       

  

 
  Извори финансирања:   

  

 
  

- из текућих прихода 10.000.000  

  

      511 4 Изградња прихватилишта за псе 4.500.000                  -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:              2021           

    Година завршетка финансирања пројекта:              20121          

    Укупна вредност пројекта: 4.500.000           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода 4.500.000      

      

511 5 

Капитално одржавање објеката у јавној својини 
општине (управна зграда општине и објекат у ул. Кеј 
Димитрија Туцовића 

        
11.000.000                  -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:              2021          

    Година завршетка финансирања пројекта:  2021           

    Укупна вредност пројекта:      11,000.000           

    Извори финансирања:       

    
- из текућих прихода 11.000.000 

    

      
511 6 Изградња моста у Каличини 3.500.000 

  
    Година почетка финансирања пројекта:  2021 

  
    Година завршетка финансирања пројекта:  2021 

  
    Укупна вредност пројекта:  3.500.000 

  
    Извори финансирања: 

   
    - из текућих прихода 3.500.000 

  

      

511 7 
Партерно уређење јавних површина у зони стамбених 
објеката    3.600.000                  -                  -       

    Година почетка финансирања пројекта:  2021           

    Година завршетка финансирања пројекта:  2021           
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    Укупна вредност пројекта:  3.600.000           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода   3.600.000           

      
511 8 Изградња атмосферске канализације у ул. Бобијевој     4.100.000                  -       

 
    Година почетка финансирања пројекта:              2021       

 
    Година завршетка финансирања пројекта:              2021         

 
    Укупна вредност пројекта:     4.100.000         

 
    Извори финансирања:     

 
    - из текућих прихода    4.100.000         

 

      
511 9 Проширење јавне расвете   2.855.000       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2021      

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2021       

  
    Укупна вредност пројекта:    2.855.000       

  
    Извори финансирања:   

  
    - из текућих прихода    2.855.000       

  

      
511 10 Просторно и урбанистичко планирање    16.300.000       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2021     

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2021      

  
    Укупна вредност пројекта:     16.300.000       

  
    Извори финансирања:   

  
    - из текућих прихода   16.300.000       

  

      
511 11 Прибављање земљишта   6.000.000       

  
    Година почетка финансирања пројекта:              2021      

  
    Година завршетка финансирања пројекта:              2021       

  
    Укупна вредност пројекта:     6.000.000       

  
    Извори финансирања:   

  
    - из текућих прихода    6.000.000       

  

       
 

Члан  5. 
 

 Средства буџета општине у  износу од  
1.100.841.330  динара  и средства прихода из 

осталих извора  директних и индиректних корисника 
средстава буџета у  износу од  16.343.400  динара, 
односно укупна средства буџета од 1.117.184.730 
динара  приказана су по врстама у следећој табели:

  

 

Класа/Катег Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА        УКУПНА 
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орија/Група 

    
 План 2021.             
Средства 
из буџета  

Структ
-ура % 

 План 
2021.            

Средства 
из 

осталих 
извора  

буџ. 
корисник

а  

ЈАВНА 
СРЕДСТВА  

3   
Пренета средства из претходне године 

          
40,000,000       

    
         

40,000,000       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

     
1,030,341,3

30       
93.6% 

       
15,492,40

0       

    
1,045,833,7

30       

710000   ПОРЕЗИ 
        

479,399,715       
43.5% 

                       
-       

       
479,399,715       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

        
305,892,000       

27.8% 
                       

-       
       

305,892,000       

  711110 Порез на зараде 
        

260,000,000       
23.6%   

       
260,000,000       

  711120 
Порез на приходе од самосталних 
делатности  

          
23,000,000       

2.1%   
         

23,000,000       

  711145 

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

            
1,000,000       

0.1%   
           

1,000,000       

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

                 
12,000       

0.0%   
                

12,000       

  711147 Порез на земљиште 
               

200,000       
0.0%   

              
200,000       

  711190 Порез на друге приходе 
          

21,680,000       
2.0%   

         
21,680,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
        

128,507,715       
11.7% 

                       
-       

       
128,507,715       

  713120 Порез на имовину  
        

110,000,000       
10.0%   

       
110,000,000       

  713310 Порез на наслеђе и поклон  
            

5,507,715       
0.5%   

           
5,507,715       

  713420 Порез на пренос апсолутних права  
          

13,000,000       
1.2%   

         
13,000,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
          

33,300,000       
3.0% 

                       
-       

         
33,300,000       

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

          
16,100,000       

1.5%   
         

16,100,000       

  714540 
Накнада за коришћење добара од општег 
интереса 

               
200,000       

0.0%   
              

200,000       

  714552 Боравишна такса 
          

11,000,000       
1.0%   

         
11,000,000       

  714553 Боравишна такса по решењу органа ЈЛС 
               

500,000       
0.0%   

              
500,000       

  714562 
Накнада за заштиту и унапређење животне 
средине  

            
5,000,000       

0.5%   
           

5,000,000       

  714565 
Накнада за коришћење простора на јав. 
површинама 

               
500,000       

0.0%   
              

500,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
          

11,700,000       
1.1% 

                       
-       

         
11,700,000       

  716110 Комунална такса на фирму  
          

11,700,000       
1.1%   

         
11,700,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
        

504,536,615       
45.8% 

         
8,243,400       

       
512,780,015       
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732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
          

35,172,780       
3.2% 

         
6,343,400       

         
41,516,180       

  732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

          
35,172,780       

3.2% 
         

6,343,400       
         

41,516,180       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
        

469,363,835       
42.6% 

         
1,900,000       

       
471,263,835       

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општина 

        
429,681,070       

39.0% 
         

1,900,000       
       

431,581,070       

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

          
14,682,765       

1.3%   
         

14,682,765       

  733251 
Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа 
општина 

          
25,000,000       

2.3%   
         

25,000,000       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
          

46,290,000       
4.2% 

         
7,249,000       

         
53,539,000       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
            

7,250,000       
0.7% 

                       
-       

           
7,250,000       

  741151 Приходи од камата 
            

1,000,000       
0.1%   

           
1,000,000       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

            
1,700,000       

0.2%   
           

1,700,000       

  741531 
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама  

                 
50,000       

0.0%   
                

50,000       

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

            
1,700,000       

0.2%   
           

1,700,000       

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта 

            
1,700,000       

0.2%   
           

1,700,000       

  741596 Накнада за коришћење дрвета 
            

1,100,000       
0.1%   

           
1,100,000       

  741560 Накнада за воде 
                           

-       
0.0%   

                         
-       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

          
28,720,000       

2.6% 
         

4,169,000       
         

32,889,000       

  742120 
Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа 

                           
-       

0.0% 
         

4,169,000       
           

4,169,000       

  742150 
Приходи од давања у закуп објеката продаје 
добара 

            
6,500,000       

0.6%   
           

6,500,000       

  742156 
Приходи осстварени по основу пружања 
услуга боравка деце у предш. установама 

          
20,000,000       

1.8%   
         

20,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
            

1,200,000       
0.1%   

           
1,200,000       

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

                 
10,000       

0.0%   
                

10,000       

  742255 
Такса за озакоњење објеката у корист 
општина 

            
1,000,000       

0.1%   
           

1,000,000       

  742351 Приходи општинских органа  
                 

10,000       
0.0%   

                
10,000       

  742378 
Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

                           
-       

0.0%   
                         

-       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

            
6,900,000       

0.6% 
                       

-       
           

6,900,000       

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

            
5,700,000       

0.5%   
           

5,700,000       

  743353 
Приходи од новчаних казни за прекрш. 
налогу изречених у управном поступку у 
корист нивоа општине 

               
200,000       

0.0%   
              

200,000       

  743900 
Остале новчане казне, пенали и приходи од 
одузете имовинске користи 

            
1,000,000       

0.1%   
           

1,000,000       
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744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

               
700,000       

0.1%   
              

700,000       

  744151 
Текући добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа општина 

               
700,000       

0.1%   
              

700,000       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
            

2,720,000       
0.2% 

         
3,080,000       

           
5,800,000       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
            

1,720,000       
0.2% 

         
3,080,000       

           
4,800,000       

  745152 
Закупнина за стан у државној својини у 
корист нивоа општина 

            
1,000,000       

    
           

1,000,000       

  745153 
Део добити јавног предузећа према одлуци 
управног одбора јавног предузећа у корист 
нивоа општина 

                           
-       

0.0%   
                         

-       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

               
115,000       

0.0% 
                       

-       
              

115,000       

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета општине из претходне 
године 

               
115,000       

0.0%   
              

115,000       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                           

-       
0.0% 

                       
-       

                         
-       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

          
30,000,000       

2.7% 
            

851,000       
         

30,851,000       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

          
30,000,000       

2.7% 
                       

-       
         

30,000,000       

  
811000 Примања од продаје непокретности 

          
20,000,000       

1.8%   
         

20,000,000       

  
841100 Примања од продаје земљишта 

          
10,000,000       

0.9%   
         

10,000,000       

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 

                           
-       

0.0%             
851,000       

              
851,000       

  
823100 Примања од продаје робе за даљу продају 

  0.0% 
            

851,000       
              

851,000       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

               
500,000       

0.0% 
                       

-       
              

500,000       

920000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 
               

500,000       
0.0% 

                       
-       

              
500,000       

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

               
500,000       

0.0%   
              

500,000       

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

     
1,060,841,3

30       
96.4% 

       
16,343,40

0       

    
1,077,184,7

30       

  

3+7+8+
9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

     
1,100,841,3

30       
100.0% 

       
16,343,40

0       

    
1,117,184,7

30       

 
 
 

 Члан  6. 

 
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени 

су у следећим износима , и то: 
 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
План 2021. 

Средства из 
буџета 

Структура         
% 

План 
2021. 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 7 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
        

944,091,550       
85.8% 

         
12,968,184       

        
957,059,734       
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410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
        

208,598,350       
18.9% 

              
627,721       

        
209,226,071       

411 Плате и додаци запослених 
        

172,400,650       
15.7% 

              
428,600       

        
172,829,250       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
          

28,704,740       
2.6% 

              
198,121       

          
28,902,861       

413 Накнаде у натури (превоз) 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

414 Социјална давања запосленима 
            

2,176,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,176,000       

415 Накнаде за запослене 
            

2,369,000       
0.2% 

                  
1,000       

            
2,370,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
            

2,947,960       
0.3% 

                          
-       

            
2,947,960       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
        

456,519,700       
41.5% 

         
12,150,463       

        
468,670,163       

421 Стални трошкови 
          

96,355,300       
8.8% 

           
2,457,000       

          
98,812,300       

422 Трошкови путовања 
            

2,838,600       
0.3% 

              
315,741       

            
3,154,341       

423 Услуге по уговору 
        

133,940,920       
12.2% 

           
6,927,722       

        
140,868,642       

424 Специјализоване услуге 
        

106,354,920       
9.7% 

           
1,579,000       

        
107,933,920       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
          

84,106,880       
7.6% 

              
640,000       

          
84,746,880       

426 Материјал 
          

32,923,080       
3.0% 

              
231,000       

          
33,154,080       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
            

2,800,000       
0.3% 

                          
-       

            
2,800,000       

441 Отплата домаћих камата; 
            

2,800,000       
0.3% 

                          
-       

            
2,800,000       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
          

39,020,000       
3.5% 

                          
-       

          
39,020,000       

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                 

          
26,120,000       

2.4% 
                          

-       
          

26,120,000       

454 Субвенције приватним предузећима 
          

12,900,000       
1.2% 

                          
-       

          
12,900,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
          

70,165,000       
6.4% 

                          
-       

          
70,165,000       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
          

67,975,000       
6.2% 

                          
-       

          
67,975,000       

464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

            
1,000,000       

0.1% 
                          

-       

            
1,000,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
            

1,190,000       
0.1% 

                          
-       

            
1,190,000       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
          

70,130,000       
6.4% 

                          
-       

          
70,130,000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
          

70,130,000       
6.4% 

                          
-       

          
70,130,000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
          

84,858,500       
7.7% 

              
190,000       

          
85,048,500       

481 Дотације невладиним организацијама; 
          

75,360,500       
6.8% 

                          
-       

          
75,360,500       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
            

3,995,000       
0.4% 

                
90,000       

            
4,085,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
               

302,000       
0.0% 

              
100,000       

               
402,000       

484 

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

            
5,001,000       

0.5% 
                          

-       
            

5,001,000       

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од                0.0%                                          
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стране државних органа; 200,000       -       200,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
          

12,000,000       
1.1% 

                          
-       

          
12,000,000       

49911 Стална резерва 
            

2,000,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,000,000       

49912 Текућа резерва 
          

10,000,000       
0.9% 

                          
-       

          
10,000,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
        

156,649,780       
14.2% 

           
3,375,216       

        
160,024,996       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
        

150,649,780       
13.7% 

           
2,825,216       

        
153,474,996       

511 Зграде и грађевински објекти; 
        

111,405,000       
10.1% 

                          
-       

        
111,405,000       

512 Машине и опрема; 
          

36,644,780       
3.3% 

           
2,825,216       

          
39,469,996       

515 Нематеријална имовина 
            

2,600,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,600,000       

520 ЗАЛИХЕ 
                           

-       
0.0% 

              
550,000       

               
550,000       

523 Залихе робе за даљу продају 
                           

-       
0.0% 

              
550,000       

               
550,000       

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
            

6,000,000       
0.5% 

                          
-       

            
6,000,000       

541 Земљиште; 
            

6,000,000       
0.5% 

                          
-       

            
6,000,000       

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

620 Набавка финансијске имовине 
               

100,000       
0.0% 

                          
-       

               
100,000       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

     
1,100,841,330       

100.0% 
         

16,343,400       
     

1,117,184,730       

 
 

Члан 7. 

 

 
Издаци буџета, по функционалној 

класификацији, утврђени су и распоређени у 
следећим износима: 

 

Функциje Функционална класификација  
План 2021. 

Средства из 
буџета 

Структура         
% 

План 2021. 
Средства 

из осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 7 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

           
81,675,000       

7.4% 
                         
-       

       
81,675,000       

010 Болест и инвалидност; 
                

200,000       
0.0% 

                         
-       

            
200,000       

040 Породица и деца; 
           

40,100,000       
3.6% 

                         
-       

       
40,100,000       

060 Становање; 
                

700,000       
0.1% 

                         
-       

            
700,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

           
40,675,000       

3.7% 
                         
-       

       
40,675,000       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
         

242,762,690       
22.1% 

           
3,800,000       

     
246,562,690       

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови; 

           
12,754,020       

1.2% 
                         
-       

       
12,754,020       

111 Извршни и законодавни органи 
           

21,621,550       
2.0% 

                         
-       

       
21,621,550       
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112 Финансијски и фискални послови 
           

12,000,000       
1.1% 

                         
-       

       
12,000,000       

130 Опште услуге; 
         

164,059,120       
14.9% 

                         
-       

     
164,059,120       

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

           
29,528,000       

2.7% 
           

3,800,000       
       

33,328,000       

170 Трансакције јавног дуга; 
             

2,800,000       
0.3% 

                         
-       

         
2,800,000       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 
             

5,410,380       
0.5% 

                         
-       

         
5,410,380       

330 Судови; 
             

2,410,380       
0.2% 

                         
-       

         
2,410,380       

360 
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту 

             
3,000,000       

0.3% 
                         
-       

         
3,000,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
         

221,263,160       
20.1% 

           
2,651,000       

     
223,914,160       

412 Општи послови по питању рада 
             

1,480,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,480,000       

421 Пољопривреда 
           

23,000,000       
2.1% 

                         
-       

       
23,000,000       

436 Остала енергија 
             

3,120,000       
0.3% 

                         
-       

         
3,120,000       

451 
Друмски саобраћај 

         
135,412,800       

12.3% 
                         
-       

     
135,412,800       

473 Туризам 
           

45,250,360       
4.1% 

           
2,651,000       

       
47,901,360       

490 
Економски послови некласификовани на 
другом месту 

           
13,000,000       

1.2% 
                         
-       

       
13,000,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
           

96,068,500       
8.7% 

                         
-       

       
96,068,500       

510 Управљање отпадом; 
           

50,000,000       
4.5% 

                         
-       

       
50,000,000       

520 Управљање отпадним водама; 
             

7,100,000       
0.6% 

                         
-       

         
7,100,000       

530 Смањење загађености; 
           

31,668,500       
2.9% 

                         
-       

       
31,668,500       

540 
Заштита биљног и животињског света и 
крајолика; 

             
5,500,000       

0.5% 
                         
-       

         
5,500,000       

560 
Заштита животне средине некласификована 
на другом месту 

             
1,800,000       

0.2% 
                         
-       

         
1,800,000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 
           

96,485,000       
8.8% 

                         
-       

       
96,485,000       

620 Развој заједнице; 
           

42,130,000       
3.8% 

                         
-       

       
42,130,000       

630 Водоснабдевање; 
           

10,700,000       
1.0% 

                         
-       

       
10,700,000       

640 Улична расвета; 
           

43,655,000       
4.0% 

                         
-       

       
43,655,000       

700 ЗДРАВСТВО 
             

1,000,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,000,000       

721 Опште медицинске услуге 
             

1,000,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,000,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 
         

151,795,100       
13.8% 

           
7,383,400       

     
159,178,500       

810 Услуге рекреације и спорта; 
           

45,100,000       
4.1% 

                         
-       

       
45,100,000       

820 Услуге културе; 
           

88,195,100       
8.0% 

           
7,383,400       

       
95,578,500       

830 Услуге емитовања и штампања; 
           

15,000,000       
1.4% 

                         
-       

       
15,000,000       

840 Верске и остале услуге заједнице; 
             

3,000,000       
0.3% 

                         
-       

         
3,000,000       
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860 
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 

                
500,000       

0.0% 
                         
-       

            
500,000       

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

         
204,381,500       

18.6% 
           

2,509,000       
     

206,890,500       

911 Предшколско образовање 
         

135,778,800       
12.3% 

              
669,000       

     
136,447,800       

912 Основно образовање 
           

43,500,000       
4.0% 

                         
-       

       
43,500,000       

920 Средње образовање; 
           

16,000,000       
1.5% 

                         
-       

       
16,000,000       

980 
Образовање некласификовано на другом 
месту 

             
9,102,700       

0.8% 
           

1,840,000       
       

10,942,700       

  
УКУПНО 

      
1,100,841,330       

100.0% 
         

16,343,400       
  

1,117,184,730       
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II ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан 8. 
 

Средства буџета у износу од  1.100.841.330  динара и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у 
укупном износу од 16.343.400  динара, распоређује се по корисницима и врстама издатака и то: 

 

Р
а

з
д

е
о

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
гр

а
м

-с
к
а

 

К
л

а
с

и
ф

. 

Ф
у

н
к
ц

и
ја

 

П
о

з
и

ц
и

ја
 

Е
к
о

н
о

м
. 

К
л

а
с

и
ф

. 

Опис 
 Средства из 

буџета 

 Средства 
из осталих 

извора 

 Укупна јавна 
средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0001       Функционисање Скупштине       

      110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

      

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,072,460   3,072,460 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 511,560   511,560 

          421 Стални трошкови 170,000   170,000 

          422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

          423 Услуге по уговору 8,000,000   8,000,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери     0 

          481 Дотације невладиним организацијама 900,000   900,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 12,754,020   12,754,020 

            Функција 110: 12,754,020 0 12,754,020 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

          01 Приходи из буџета 12,754,020   12,754,020 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 12,754,020 0 12,754,020 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1:       
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          01 Приходи из буџета 12,754,020   12,754,020 

            Свега за Раздео 1: 12,754,020 0 12,754,020 

                    

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,678,140   9,678,140 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,611,410   1,611,410 

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          422 Трошкови путовања 500,000   500,000 

          423 Услуге по уговору 3,400,000   3,400,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери     0 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000   1,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000   1,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 15,691,550   15,691,550 

            Функција 111: 15,691,550 0 15,691,550 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 15,691,550   15,691,550 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 15,691,550 0 15,691,550 

                    

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 15,691,550   15,691,550 

            Свега за Раздео 2: 15,691,550 0 15,691,550 

                    

3           ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0002       Функционисање извршних органа       
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      111     Извршни и законодавни органи       

          421 Стални трошкови 400,000   400,000 

          422 Трошкови путовања 80,000   80,000 

          423 Услуге по уговору 5,450,000   5,450,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 5,930,000   5,930,000 

            Функција 111: 5,930,000 0 5,930,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 5,930,000   5,930,000 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 5,930,000 0 5,930,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       

          01 Приходи из буџета 5,930,000   5,930,000 

            Свега за Раздео 3: 5,930,000 0 5,930,000 

                    

4           ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    0602-0004       Општинско/градско  правобранилаштво       

      330     Судови       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,461,960   1,461,960 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 243,420   243,420 

          421 Стални трошкови 75,000   75,000 

          422 Трошкови путовања 30,000   30,000 

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери     0 

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

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 2,410,380   2,410,380 

            Функција 330: 2,410,380 0 2,410,380 
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            Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,410,380   2,410,380 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 2,410,380 0 2,410,380 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 2,410,380   2,410,380 

            Свега за Програм 15: 2,410,380 0 2,410,380 

                    

            Извори финансирања за Раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 2,410,380   2,410,380 

            Свега за Раздео 4: 2,410,380 0 2,410,380 

                    

                    

5           ОПШТИНСКА  УПРАВА       

    
1101 

      ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ       

                    

    1101-0001       Просторно и урбанистичко планирање       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 16,300,000   16,300,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 16,300,000   16,300,000 

            Функција 620: 16,300,000 0 16,300,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:       

          01 Приходи из буџета 16,300,000   16,300,000 

            Свега за програмску активност 1101-0001: 16,300,000 0 16,300,000 

                    

    1101-0003       Управљање грађевинским земљиштем       

      620     Развој заједнице       

          424 Специјализоване услуге 15,400,000   15,400,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 6,830,000   6,830,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 3,600,000   3,600,000 
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            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 17,800,000   17,800,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,030,000   8,030,000 

            Функција 620: 25,830,000 0 25,830,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

          01 Приходи из буџета 17,800,000   17,800,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,030,000   8,030,000 

            Свега за програмску активност 1101-0003: 25,830,000 0 25,830,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 34,100,000   34,100,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,030,000   8,030,000 

            Свега за Програм 1: 42,130,000 0 42,130,000 

                    

    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    1102-0001       Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640     Улична расвета       

          421 Стални трошкови 12,000,000   12,000,000 

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

          424 Специјализоване услуге 26,800,000   26,800,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000   1,000,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 2,855,000   2,855,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 40,255,000   40,255,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,400,000   3,400,000 

            Функција 640: 43,655,000 0 43,655,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

          01 Приходи из буџета 40,255,000   40,255,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,400,000   3,400,000 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 43,655,000 0 43,655,000 
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    1102-0002       Одржавање јавних зелених површина       

      510     Управљање отпадом       

          424 Специјализоване услуге 22,000,000   22,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 20,566,100   20,566,100 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,433,900   1,433,900 

            Функција 510: 22,000,000 0 20,566,100 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

          01 Приходи из буџета 20,566,100   20,566,100 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,433,900   1,433,900 

            Свега за програмску активност 1102-0002: 22,000,000 0 20,566,100 

                    

    1102-0003       Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      510     Управљање отпадом       

          421 Стални трошкови 25,000,000   25,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 22,700,000   22,700,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,300,000   2,300,000 

            Функција 510: 25,000,000 0 22,700,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

          01 Приходи из буџета 22,700,000   22,700,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,300,000   2,300,000 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 25,000,000 0 22,700,000 

                    

    1102-0004       Зоохигијена       

      540     Заштита биљног и животињског света и крајолика       

          424 Специјализоване услуге 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 
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            Функција 540: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

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

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

                    

    1102-0007       Производња и дистрибуција топлотне енергије       

      436     Остала енергија       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 3,120,000   3,120,000 

            Извори финансирања за функцију 436:       

          01 Приходи из буџета 3,120,000   3,120,000 

            Функција 436: 3,120,000 0 3,120,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:       

          01 Приходи из буџета 3,120,000   3,120,000 

            Свега за програмску активност 1102-0007: 3,120,000 0 3,120,000 

                    

    1102-0008       Управљање и снабдевање водом за пиће       

      630     Водоснабдевање       

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 10,700,000   10,700,000 

            Функција 630: 10,700,000 0 10,700,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

          01 Приходи из буџета 10,700,000   10,700,000 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 10,700,000 0 10,700,000 

                    

    1102-П1       Пројекат: Изградња прихватилишта за псе       

      540     Заштита биљног и животињског света и крајолика       
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          511 Зграде и грађевински објекти 4,500,000   4,500,000 

            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 4,500,000   4,500,000 

            Функција 540: 4,500,000 0 4,500,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-П1       

          01 Приходи из буџета 4,500,000   4,500,000 

            Свега за пројекат 1102-П1: 4,500,000 0 4,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 102,841,100   102,841,100 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,133,900   7,133,900 

            Свега за Програм 2: 109,975,000 0 109,975,000 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    1501-0001       Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

          454 Субвенције приватним предузећима 12,900,000   12,900,000 

          620 Набавка финансијске имовине 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 490:       

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

            Функција 490: 13,000,000 0 13,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

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

            Свега за програмску активност 1501-0001 13,000,000 0 13,000,000 

                    

    1501-0002       Мере активне политике запошљавања       

      412     Општи послови по питању рада       

          464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 
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            Функција 412: 1,000,000 0 0 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1501-0002 1,000,000 0 1,000,000 

                    

    
1501-П1     

  Пројекат: Развој женског агро-предузетништва у Југоисточној Србији       

      412     Општи послови по питању рада       

          481 Дотације невладиним организацијама 480,000   480,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          01 Приходи из буџета 480,000   480,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          01 Приходи из буџета 480,000   480,000 

            Функција 412: 480,000 0 480,000 

            Извори финансирања за пројекат 1501-П1:       

          01 Приходи из буџета 480,000   480,000 

            Свега за пројекат 1501-П1: 480,000 0 480,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 14,480,000   14,480,000 

            Свега за Програм 3: 14,480,000 0 14,480,000 

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001       Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

          424 Специјализоване услуге 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

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

            Функција 473: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

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

            Свега за Програмску активност 1502-0001: 1,000,000 0 1,000,000 
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    1502-П1 
    

  
Пројекат: Уређење фасаде туристичких локалитета Стара чаршија са 
ужим градским језгром 

      

      473     Туризам       

          425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000   4,000,000 

            Извори финансирања за функцију 473:     0 

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

            Функција 473: 4,000,000 0 4,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П1:       

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

            Свега за пројекат 1502-П1: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

    1502-П2 
    

  
Пројекат: Изградња рехабилитационог -welness центра Ргошка 
бањица 

      

      473     Туризам       

          511 Зграде и грађевински објекти 25,000,000   25,000,000 

            Извори финансирања за функцију 473:     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 25,000,000   25,000,000 

            Функција 473: 25,000,000 0 0 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П2:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 25,000,000   25,000,000 

            Свега за пројекат 1502-П2: 25,000,000 0 0 

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000 0 5,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 25,000,000 0 25,000,000 

            Свега за Програм 4: 30,000,000 0 30,000,000 

    
    

            

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-0004       Управљање отпадним водама       

      520     Управљање отпадним водама       

          425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000   3,000,000 
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          511 Зграде и грађевински објекти 4,100,000   4,100,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          01 Приходи из буџета 7,100,000   7,100,000 

            Функција 520: 7,100,000 0 7,100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

          01 Приходи из буџета 7,100,000   7,100,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0004: 7,100,000 0 7,100,000 

                    

    0401-П1       Пројекат: Заједничке мере за зелену инфраструктуру       

      530     Управљање отпадним водама       

          421 Стални трошкови 36,000   36,000 

          422 Трошкови путовања 121,100   121,100 

          423 Услуге по уговору 4,297,320   4,297,320 

          426 Материјал 2,014,080   2,014,080 

          512 Машине и опрема 25,200,000   25,200,000 

            Извори финансирања за функцију 530:       

          01 Приходи из буџета 31,668,500   31,668,500 

            Функција 530: 31,668,500 0 0 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П1       

          01 Приходи из буџета 31,668,500   31,668,500 

            Свега за пројекат 0401-П1: 31,668,500 0 0 

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 38,768,500   38,768,500 

            Свега за Програм 6: 38,768,500 0 38,768,500 

                    

            
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

      

    0701-0002        Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре        

      451     Друмски саобраћај       

          424 Специјализоване услуге 12,810,000   12,810,000 
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          425 Текуће поправке и одржавање 35,200,000   35,200,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 30,000,000   30,000,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 73,210,000   73,210,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,800,000   4,800,000 

            Функција 451: 78,010,000 0 78,010,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

          01 Приходи из буџета 73,210,000   73,210,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,800,000   4,800,000 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 78,010,000 0 78,010,000 

                    

    0701-0004        Јавни градски и приградски превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 47,302,800   47,302,800 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 43,102,800   43,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,200,000   4,200,000 

            Функција 451: 47,302,800 0 43,102,800 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

          01 Приходи из буџета 43,102,800   43,102,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,200,000   4,200,000 

            Свега за програмску активност 0701-0004: 47,302,800 0 47,302,800 

                    

    0701-0005        Унапређење безбедности саобраћаја       

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

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

          426 Материјал 300,000   300,000 

          512 Машине и опрема 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       
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          01 Приходи из буџета 6,600,000   6,600,000 

            Функција 451: 6,600,000 0 6,600,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:       

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

            Свега за програмску активност 0701-0005: 6,600,000 0 6,600,000 

    0701-П1       Пројекат: Изградња моста у Каличини       

      451     Друмски саобраћај       

          511 Зграде и грађевински објекти 3,500,000   3,500,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

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

            Функција 451: 3,500,000 0 3,500,000 

            Извори финансирања за пројекат 0701-П1       

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

            Свега за пројекат 0701-П1: 3,500,000 0 3,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 126,412,800   126,412,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9,000,000   9,000,000 

            Свега за Програм 7: 135,412,800 0 135,412,800 

                    

    2001       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

                    

    2001-П1       Пројекат: Растемо заједно       

      911     Предшколско образовање       

          421 Стални трошкови 89,000   89,000 

          423 Услуге по уговору 459,800   459,800 

          424 Специјализоване услуге 1,483,920   1,483,920 

          425 Текуће поправке и одржавање 661,080   661,080 

          426 Материјал 1,125,000   1,125,000 
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          481 Дотације невладиним организацијама 1,830,500   1,830,500 

          512 Машине и опрема 221,500   221,500 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 372,680   372,680 

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,662,020   3,662,020 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,836,100   1,836,100 

            Функција 911: 5,870,800 0 5,870,800 

            Извори финансирања за пројекат 2001-П1:       

          01 Приходи из буџета 372,680   372,680 

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,662,020 0 3,662,020 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,836,100   1,836,100 

            Свега за пројекат 2001-П1: 5,870,800 0 5,870,800 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 372,680   372,680 

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,662,020   3,662,020 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,836,100   1,836,100 

            Свега за Програм 8: 5,870,800 0 5,870,800 

                    

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    0901-0001       Једнократне помоћи и други облици помоћи       

      010     Болест и инвалидност       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 010:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Функција 010: 200,000 0 200,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          421 Стални трошкови 20,000   20,000 
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          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 530,000   530,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 550,000   550,000 

            Функција 070: 550,000 0 550,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 750,000   750,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 750,000 0 750,000 

                    

    0901-0002       Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја       

      040     Породица и деца       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 040: 100,000 0 100,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

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

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 070: 100,000 0 100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0002: 200,000 0 200,000 

                    

    0901-0005       Подршка реализацији програма Црвеног крста       

      070     Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту 
      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4,300,000   4,300,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 3,850,000   3,850,000 
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            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 8,150,000   8,150,000 

            Функција 070: 8,150,000 0 8,150,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

          01 Приходи из буџета 8,150,000   8,150,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 8,150,000 0 8,150,000 

      
              

    0901-0006       Подршка деци и породицама са децом       

      040     Породица и деца        

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 19,000,000   19,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 19,000,000   19,000,000 

            Функција 040: 19,000,000 0 19,000,000 

      060     Становање       

          421 Стални трошкови 550,000   550,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 60,000   60,000 

          426 Материјал 90,000   90,000 

            Извори финансирања за функцију 060:       

          01 Приходи из буџета 700,000   700,000 

            Функција 060: 700,000 0 700,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

          01 Приходи из буџета 19,700,000   19,700,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 19,700,000 0 19,700,000 

                    

    0901-П1       Пројекат: Пружање услуге социјалне заштите Помоћ у кући       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 
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          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000   6,000,000 

            Функција 070: 9,000,000 0 9,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0901-П1:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000   6,000,000 

            Свега за пројекат 0901-П1: 9,000,000 0 9,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 31,800,000   31,800,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 6,000,000   6,000,000 

            Свега за Програм 11: 37,800,000 0 37,800,000 

                    

    1801       ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    1801-0002       Мртвозорство       

      721     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   1,000,000 

            Функција 721: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1801-0002: 1,000,000 0 1,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 12:       

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

            Свега за Програм 12: 1,000,000 0 1,000,000 

                    

                    

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       
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    1201-0002       
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 

      

      820     Услуге културе       

          481 Дотације невладиним организацијама 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Функција 820: 15,000,000 0 15,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 15,000,000 0 15,000,000 

      840     Верске и остале услуге заједнице       

          481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 840:       

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

            Функција 840: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

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

            Свега за програмску активност 1201-0002: 3,000,000 0 3,000,000 

                    

    1201-0003       
Програмска активност: Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског наслеђа 

      

      820     Услуге културе       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

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

            Функција 820: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

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

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,500,000 0 1,500,000 
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    1201-0004       
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса 
у области јавног информисања 

      

      830     
Услуге емитовања и штампања       

          423 Услуге по уговору 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Функција 830: 15,000,000 0 15,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Свега за Програмску активност 1201-0004: 15,000,000 0 15,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 34,500,000   34,500,000 

            Свега за Програм 13: 34,500,000 0 34,500,000 

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0001       
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима 

      

      810     Услуге рекреације и спорта       

          481 Дотације невладиним организацијама                                       45,100,000   45,100,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 45,100,000   45,100,000 

            Функција 810: 45,100,000 0 45,100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

          01 Приходи из буџета 45,100,000   45,100,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 45,100,000 0 45,100,000 

                    

    1301-0005       Спровођење омладинске политике       

    
  860 

    
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
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          481 Дотације невладиним организацијама 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 860: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0005: 500,000 0 500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 45,600,000   45,600,000 

            Свега за Програм 14: 45,600,000 0 45,600,000 

                    

    0602       ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    0602-0001       Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      130     Опште јавне услуге       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 47,918,660   47,918,660 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,978,460   7,978,460 

          414 Социјална давања запосленима 1,670,000   1,670,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000   1,200,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000   600,000 

          421 Стални трошкови 20,200,000   20,200,000 

          422 Трошкови путовања 400,000   400,000 

          423 Услуге по уговору 17,240,000   17,240,000 

          424 Специјализоване услуге 3,550,000   3,550,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 15,050,000   15,050,000 

          426 Материјал 9,650,000   9,650,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 600,000   600,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,700,000   1,700,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3,500,000   3,500,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000   1,000 
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          484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних узрока 

5,001,000   5,001,000 

          485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000   200,000 

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

          512 Машине и опрема 4,400,000   4,400,000 

          515 Нематеријална имовина 1,100,000   1,100,000 

          541 Земљиште 6,000,000   6,000,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 158,959,120   158,959,120 

            Функција 130: 158,959,120 0 158,959,120 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 158,959,120   158,959,120 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 158,959,120 0 158,959,120 

                    

    0602-0009       Програмска активност: Текућа буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49912 Текућа резерва 10,000,000   10,000,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

            Функција 112: 10,000,000 0 10,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0009: 10,000,000 0 10,000,000 

                    

    0602-0010       Програмска активност: Стална буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49911 Стална резерва 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 
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            Функција 112: 2,000,000 0 2,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:       

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

            Свега за Програмску активност 0602-0010: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

    0602-0014       Управљање у ванредним ситуацијама       

      360     Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту       

          423 Услуге по уговору 900,000   900,000 

          424 Специјализоване услуге 600,000   600,000 

          426 Материјал 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

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

            Функција 360: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:       

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

            Свега за програмску активност 0602-0014: 3,000,000 0 3,000,000 

                    

    0602-0003       Сервисираље јавног дуга       

      170     Трансакције јавног  дуга       

          441 Отплата домаћих камата 2,800,000   2,800,000 

          611 Отплата главнице домаћим кредиторима     0 

            Извори финансирања за функцију 170:       

          01 Приходи из буџета 2,800,000   2,800,000 

            Функција 170: 2,800,000 0 2,800,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:       

          01 Приходи из буџета 2,800,000   2,800,000 

            Свега за програмску активност 0602-0003: 2,800,000 0 2,800,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 176,759,120   176,759,120 
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            Свега за Програм 15: 176,759,120 0 176,759,120 

                    

    0501       
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉЕНИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

      

    0501-0001       Енергетски менаџмент       

      130     Опште услуге       

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 130: 100,000 0 100,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Свега за програмску активност 0501-0001: 100,000 0 100,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ       

    0501       
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉЕНИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

      

                    

    0501-0001       Енергетски менаџмент       

      130     Опште услуге       

          424 Специјализоване услуге 2,000,000   2,000,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 130: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за програмску активност 0501-0001: 5,000,000 0 5,000,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       
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    0901-0006       Подршка деци и породицама са децом       

      040     Породица и деца       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 21,000,000   21,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000   21,000,000 

            Функција 040: 21,000,000 0 21,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000   21,000,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 21,000,000 0 21,000,000 

      
              

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    0101-0002       Мере подршке руралном развоју       

      421     Пољопривреда       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 23,000,000   23,000,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,000,000     

            Функција 421: 23,000,000 0 12,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,000,000   11,000,000 

            Свега за Програмску активност 0101-0002: 23,000,000 0 23,000,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-0001       Управљање заштитом животне средине        

      560     Заштита животне средине       

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 
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          424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 1,800,000   1,800,000 

            Функција 560: 1,800,000 0 1,800,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          01 Приходи из буџета 1,800,000   1,800,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 1,800,000 0 1,800,000 

    0401-0005       Управљање комуналним отпадом       

      510     Управљање отпадом 
      

          424 Специјализоване услуге 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000   3,000,000 

            Функција 510: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000   3,000,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0005: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 1,800,000   1,800,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000   3,000,000 

            Свега за Програм 6: 4,800,000 0 4,800,000 

    
    

            

5 5.01         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0002       Функционисање месних заједница       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;       

          421 Стални трошкови 14,371,000 1,900,000 16,271,000 

          422 Трошкови путовања 20,000 100,000 120,000 

          423 Услуге по уговору 5,265,000 800,000 6,065,000 
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          424 Специјализоване услуге 450,000 100,000 550,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 7,740,000 400,000 8,140,000 

          426 Материјал 711,000 50,000 761,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 81,000 50,000 131,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000 100,000 400,000 

          511 Зграде и грађевински објекти     0 

          512 Машине и опрема 590,000 300,000 890,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 29,528,000   29,528,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

            Функција 160: 29,528,000 3,800,000 33,328,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

          01 Приходи из буџета 29,528,000   29,528,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година     0 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 29,528,000 3,800,000 33,328,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 29,528,000   29,528,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година   0 0 

            Свега за Програм 15: 29,528,000 3,800,000 33,328,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.01:       

          01 Приходи из буџета 29,528,000   29,528,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

            Свега за Главу 5.01: 29,528,000 3,800,000 33,328,000 

                    

5 5.02         РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       
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    2003-0003       Функционисање установа за стручно усавршавање запослених       

      980     Образовање неквалификовано на другом месту       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,550,530   1,550,530 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 258,170   258,170 

          421 Стални трошкови 700,000 50,000 750,000 

          422 Трошкови путовања 94,000 50,000 144,000 

          423 Услуге по уговору 1,800,000 300,000 2,100,000 

          424 Специјализоване услуге 3,600,000 1,230,000 4,830,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 830,000 30,000 860,000 

          426 Материјал 230,000 40,000 270,000 

          512 Машине и опрема 40,000 120,000 160,000 

            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета 9,102,700   9,102,700 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,840,000 1,840,000 

            Функција 980: 9,102,700 1,840,000 10,942,700 

            Извори финансирања за Програмску активност 2003-0003:       

          01 Приходи из буџета 9,102,700   9,102,700 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,840,000 1,840,000 

            Свега за Програмску активност 2003-0003: 9,102,700 1,840,000 10,942,700 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 9,102,700   9,102,700 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,840,000 1,840,000 

            Свега за Програм 10: 9,102,700 1,840,000 10,942,700 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.02:       

          01 Приходи из буџета 9,102,700   9,102,700 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,840,000 1,840,000 

            Свега за Главу 5.02: 9,102,700 1,840,000 10,942,700 
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5 5.03         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА        

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001       Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,740,980   3,740,980 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 622,880   622,880 

          414 Социјална давања запосленима     0 

          415 Накнаде трошкова за запослене 50,000 1,000 51,000 

          421 Стални трошкови 471,000 60,000 531,000 

          422 Трошкови путовања 130,000   130,000 

          423 Услуге по уговору 4,275,000 2,120,000 6,395,000 

          424 Специјализоване услуге 820,000   820,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 180,000   180,000 

          426 Материјал 312,000 10,000 322,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери     0 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 13,000 10,000 23,000 

          512 Машине и опрема 600,000   600,000 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 450,000 450,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 11,214,860   11,214,860 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,651,000 2,651,000 

            Функција 473: 11,214,860 2,651,000 13,865,860 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,214,860   11,214,860 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,651,000 2,651,000 

            Свега за Програмску активност 1502-0001: 11,214,860 2,651,000 13,865,860 

                    

    1502-0002        Промоција туристичке понуде        

      473     Туризам       

          421 Стални трошкови 15,000   15,000 
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          422 Трошкови путовања 323,500   323,500 

          423 Услуге по уговору 1,728,000   1,728,000 

          424 Специјализоване услуге 1,431,000   1,431,000 

          426 Материјал 538,000   538,000 

            Извори финансирања за функцију 473:     0 

          01 Приходи из буџета 4,035,500   4,035,500 

            Функција 473: 4,035,500 0 4,035,500 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:       

          01 Приходи из буџета 4,035,500   4,035,500 

            Свега за Програмску активност 1502-0002: 4,035,500 0 4,035,500 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 15,250,360 0 15,250,360 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,651,000 2,651,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Програм 4: 15,250,360 2,651,000 17,901,360 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.03:       

          01 Приходи из буџета 15,250,360   15,250,360 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,651,000 2,651,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Главу 5.03: 15,250,360 2,651,000 17,901,360 

                    

            УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

5 5.04         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,263,890   7,263,890 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,209,440   1,209,440 
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          415 Накнаде трошкова за запослене 40,000   40,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000   400,000 

          421 Стални трошкови 530,000 92,000 622,000 

          423 Услуге по уговору 270,000 17,000 287,000 

          424 Специјализоване услуге 80,000 30,000 110,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 80,000 10,000 90,000 

          426 Материјал 1,220,000 31,000 1,251,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери     0 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000   10,000 

          512 Машине и опрема 500,000   500,000 

          515 Нематеријална имовина 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 12,603,330   12,603,330 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   180,000 180,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 820: 12,603,330 180,000 12,783,330 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 12,603,330   12,603,330 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   180,000 180,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 12,603,330 180,000 12,783,330 

                    

    1201-0002       Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 250,000 30,000 280,000 

          423 Услуге по уговору 1,080,000 20,000 1,100,000 

          424 Специјализоване услуге 700,000   700,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,030,000   2,030,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   50,000 50,000 
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          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 2,030,000 50,000 2,080,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 2,030,000   2,030,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   50,000 50,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,030,000 50,000 2,080,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 14,633,330   14,633,330 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   230,000 230,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Програм 13: 14,633,330 230,000 14,863,330 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.04:       

          01 Приходи из буџета 14,633,330   14,633,330 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   230,000 230,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 0 

            Свега за Главу 5.04: 14,633,330 230,000 14,863,330 

                    

5 5.05         ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,230,130   10,230,130 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,703,320   1,703,320 

          414 Социјална давања запосленима     0 

          415 Накнаде трошкова за запослене     0 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000   200,000 
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          421 Стални трошкови 2,260,000 50,000 2,310,000 

          422 Трошкови путовања 400,000 50,000 450,000 

          423 Услуге по уговору 4,170,000 100,000 4,270,000 

          424 Специјализоване услуге 900,000   900,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000   1,000,000 

          426 Материјал 850,000 100,000 950,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери     0 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 10,000 30,000 

          512 Машине и опрема 700,000   700,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета 22,433,450   22,433,450 

          03 Социјални доприноси     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   310,000 310,000 

            Функција 820: 22,433,450 310,000 22,743,450 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 22,433,450   22,433,450 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   310,000 310,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 22,433,450 310,000 22,743,450 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа 

      

      820     Услуге културе       

          515 Нематеријална имовина 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Функција 820: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 500,000 0 500,000 
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            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 22,933,450   22,933,450 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   310,000 310,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Програм 13: 22,933,450 310,000 23,243,450 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.05:       

          01 Приходи из буџета 22,933,450   22,933,450 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   310,000 310,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

            Свега за Главу 5.05: 22,933,450 310,000 23,243,450 

                    

5 5.06         ДОМ КУЛТУРЕ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,567,110   5,567,110 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 926,930   926,930 

          413 Накнаде у натури 0   0 

          421 Стални трошкови 8,320,000 55,000 8,375,000 

          422 Трошкови путовања 150,000 65,000 215,000 

          423 Услуге по уговору 7,550,000 280,000 7,830,000 

          424 Специјализоване услуге 4,740,000   4,740,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,850,000   1,850,000 

          426 Материјал 1,050,000   1,050,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 70,000   70,000 

          512 Машине и опрема 400,000   400,000 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 100,000 100,000 
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            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 30,624,040   30,624,040 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000 500,000 

            Функција 820: 30,624,040 500,000 31,124,040 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 30,624,040   30,624,040 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000 500,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 30,624,040 500,000 31,124,040 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 30,624,040   30,624,040 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000 500,000 

            Свега за Програм 13: 30,624,040 500,000 31,124,040 

                    

    1201-П3       Пројекат: Youth art network       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)   428,600 428,600 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца   198,121 198,121 

          422 Трошкови путовања   20,741 20,741 

          423 Услуге по уговору 1,261,000 3,290,722 4,551,722 

          512 Машине и опрема 2,243,280 2,405,216 4,648,496 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 3,504,280   3,504,280 

          06 Донације од међународних организација   6,343,400 6,343,400 

            Функција 820: 3,504,280 6,343,400 9,847,680 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       

          01 Приходи из буџета 3,504,280   3,504,280 

          06 Донације од међународних организација   6,343,400 6,343,400 

            Свега за пројекат 1201-П3: 3,504,280 6,343,400 9,847,680 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       
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          01 Приходи из буџета 34,128,320   34,128,320 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000 500,000 

          06 Донације од међународних организација   6,343,400 6,343,400 

            Свега за Програм 13: 34,128,320 6,843,400 40,971,720 

            Извори финансирања за Главу 5.06:       

          01 Приходи из буџета 34,128,320   34,128,320 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000 500,000 

          06 Донације од међународних организација   6,343,400 6,343,400 

            Свега за Главу 5.06: 34,128,320 6,843,400 40,971,720 

                    

5 5.07         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"       

    2001       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

    2001-0001       
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања 

      

      911     Предшколско образовање       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 81,916,790   81,916,790 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,639,150   13,639,150 

          414 Социјална давања запосленима 506,000   506,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1,079,000   1,079,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,747,960   1,747,960 

          421 Стални трошкови 10,148,300 250,000 10,398,300 

          422 Трошкови путовања 240,000   240,000 

          423 Услуге по уговору 2,392,000   2,392,000 

          424 Специјализоване услуге 1,290,000 219,000 1,509,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,325,800 200,000 1,525,800 

          426 Материјал 13,233,000   13,233,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 590,000   590,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000   100,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 450,000   450,000 

          512 Машине и опрема 1,250,000   1,250,000 
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            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 124,887,255   124,887,255 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,020,745   5,020,745 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   200,000 200,000 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   469,000 469,000 

            Функција 911: 129,908,000 669,000 130,577,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

          01 Приходи из буџета 124,887,255   124,887,255 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,020,745 0 5,020,745 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   200,000 200,000 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 469,000 469,000 

            Свега за програмску активност 2001-0001: 129,908,000 669,000 130,577,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 124,887,255   124,887,255 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,020,745 0 5,020,745 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   200,000 200,000 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 469,000 469,000 

            Свега за Програм 8: 129,908,000 669,000 130,577,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.07:       

          01 Приходи из буџета 124,887,255   124,887,255 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,020,745 0 5,020,745 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   200,000 200,000 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 469,000 469,000 

            Свега за Главу 5.07: 129,908,000 669,000 130,577,000 

                    

5           ОСНОВНЕ ШКОЛЕ       

            ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ "КАПЛАР"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       



21. ДЕЦЕМБАР 2020 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 31  СТРАНА 56 

 

56 
 

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 14,000,000   14,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:                

          01 Приходи из буџета 14,000,000   14,000,000 

            Функција 912: 14,000,000 0 14,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 14,000,000   14,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 14,000,000 0 14,000,000 

            ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 12,500,000   12,500,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

            Функција 912: 12,500,000 0 12,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 12,500,000 0 12,500,000 

            ОШ "ДУБРАВА"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,500,000   6,500,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 6,500,000   6,500,000 

            Функција 912: 6,500,000 0 6,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 6,500,000   6,500,000 
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            Свега за програмску активност 2002-0001: 6,500,000 0 6,500,000 

            ОШ "МЛАДОСТ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,500,000   4,500,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 4,500,000   4,500,000 

            Функција 912: 4,500,000 0 4,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 4,500,000   4,500,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 4,500,000 0 4,500,000 

            МУЗИЧКА ШКОЛА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 912: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 5,000,000 0 5,000,000 

            ПРЕВОЗ УЧЕНИКА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 
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            Функција 912: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

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

            Свега за програмску активност 2002-0001: 1,000,000 0 1,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 43,500,000   43,500,000 

            Свега за Програм 9: 43,500,000 0 43,500,000 

                    

5           СРЕДЊЕ ШКОЛЕ       

            КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2003-0001       Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,500,000   7,500,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 7,500,000   7,500,000 

            Функција 920: 7,500,000 0 7,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 7,500,000   7,500,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 7,500,000 0 7,500,000 

            ТЕХНИЧКА ШКОЛА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2003-0001       Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,500,000   8,500,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 8,500,000   8,500,000 

            Функција 920: 8,500,000 0 8,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       



СТРАНА 59 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 31  21. ДЕЦЕМБАР 2020 

 

59 
 

          01 Приходи из буџета 8,500,000   8,500,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 8,500,000 0 8,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 16,000,000   16,000,000 

            Свега за Програм 10: 16,000,000 0 16,000,000 

                    

5           ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    0901-0001       Једнократне помоћи и други облици помоћи       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Функција 070: 15,000,000 0 15,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 15,000,000 0 15,000,000 

      
              

    0901-0009       Функционисање локалних установа социјалне заштите       

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,875,000   7,875,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 7,875,000   7,875,000 

            Функција 070: 7,875,000 0 7,875,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0009:       

          01 Приходи из буџета 7,875,000   7,875,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0009: 7,875,000 0 7,875,000 
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            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 22,875,000   22,875,000 

            Свега за Програм 11: 22,875,000 0 22,875,000 

                    

            Извори финансирања за раздео 5:       

          01 Приходи из буџета 984,372,615   984,372,615 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 5,531,000 5,531,000 

          06 Донације од међународних организација 0 6,343,400 6,343,400 

          07 Донације од осталих нивоа власти 39,682,765 0 39,682,765 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 4,000,000 4,000,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 0   0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 38,163,900 0 38,163,900 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,836,100 0 1,836,100 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   469,000 469,000 

            Свега за раздео 5: 1,064,055,380 16,343,400 1,080,398,780 

                    

                    

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

          01 Приходи из буџета 1,021,158,565   1,021,158,565 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 5,531,000 5,531,000 

          06 Донације од међународних организација 0 6,343,400 6,343,400 

          07 Донације од осталих нивоа власти 39,682,765 0 39,682,765 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   4,000,000 4,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 38,163,900 0 38,163,900 

          14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година     0 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,836,100 0 1,836,100 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   469,000 469,000 

            Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1,100,841,330 16,343,400 1,117,184,730 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 9. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник 
општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је председник 
општине. 

Члан 10. 

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 11. 

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 12. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да 
редовно прати извршење буџета и најмање два пута 
годишње информише општинско веће, а обавезно у 
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 
става 1. овог члана, општинско веће усваја и 
доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих 
одступања. 

Члан 13. 

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

Члан 14. 

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

Члан 15. 

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

Члан 16.  

Општинско веће одговорно је за спровођење 
фискалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском 
систему. 

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

Члан 17. 

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 18. 

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу 
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу 
преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и чија реализација захтева 
плаћање у више година, на основу предлога органа 
надлежног за послове финансија, уз сагласност 
општинског већа, а највише до износа исказаних у 
плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да, пре 
покретања поступка јавне набавке за преузимање 
обавеза по уговору за капиталне пројекте, прибаве 
сагласност органа надлежног за финансије . 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход 
извршава из средстава буџета и из других прихода, 
обавезан је да измирење тог расхода прво врши из 
прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2020. години у складу са 
одобреним апропријацијама у тој години, а не 
извршене у току 2020. године, преносе се у 2021. 
годину и имају статус преузетих обавеза и 
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извршавају се на терет апропријација одобрених 
овом одлуком. 

Члан 19. 

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 20.  

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

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 
само на основу писаног уговора или другог правног 
акта, уколико законом није друкчије прописано. 

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

Члан 21. 

Корисници буџетских средстава приликом 
додељивања уговора о набавци добара, пружању 
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да 
поступе у складу са прописима који уређују јавне 
набавке. 

Набавком мале вредности,  сматра се набавка чија је 
вредност дефинисана Законом о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 91/2019). 

Члан 22. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 
извршавају се сразмерно оствареним примањима 
буџета. Ако се у току године примања смање, издаци 
буџета извршаваће се по приоритетима, и то: 
обавезе утврђене законским прописима на 
постојећем нивоу и минимални стални трошкови 
неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава. 

Члан 23. 

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 рокове измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Уколико корисници средстава буџета јединица 
локалне самоуправе у извршавању расхода и 
издатака поступе супротно одредбама ст.1. и 2. овог 
члана, министар надлежан за послове финансија 
привремено ће обуставити пренос трансферних 
средстава из буџета Републике Србије. 

Члан 24. 

Средства распоређена за финансирање расхода и 
издатака корисника буџета, преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у 
тромесечним плановима буџета. 

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

Члан 25. 

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2021. 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 26. 

Корисник буџетских средстава не може, без 
претходне сагласности председника општине, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 
2021. године, уколико средства потребна за исплату 
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 
средстава која су у складу са овом одлуком 
предвиђена за плате том буџетском кориснику.  

Члан 27. 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава у 2021. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад. 

Члан 28. 

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, 68/2015, 95/2018 и 91/2019). 
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Члан 29. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 
извршења буџета општине до 31. децембра 

2021. године, средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2021. години, која су тим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 
општине Књажевац за 2021. годину. 

Члан 30. 

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 31. 

У случају да се у току године обим пословања или 
овлашћења директног , односно његовог индиректног 
корисника буџетских средстава промени, износ 
апропријација издвојених за активности тог 
корисника повећаће се, односно смањити. 

Одлуку о промени апропријација из предходног става 
овог члана доноси општинско веће. 

Директни корисник буџетских средстава, уз 
одобрење локалног органа управе надлежног за 
финансије, може извршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређеног расхода 
и издатака у износу до 10% вредности апропријације 
за расход и издатак чији се износ умањује. 

Члан 32. 

  Скупштина општине доноси одлуку о задуживању код 
домаћих и иностраних поверилаца ради    
финансирања капиталних инвестиционих расхода, а у 
складу са чланом 33. до 38. Закона о јавном дугу. 

У случају недовољног прилива средстава буџета, за 
редовно измиривање обавеза буџет може користити 
краткорочне позајмице. 

Одлуку о коришћењу позајмица доноси скупштина 
општине, а у складу са Законом о јавном дугу. 

На терет буџета не могу се издавати гаранције. 

Члан 33. 

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у 
већем износу од прописаних, враћају се на терет 
погрешно или више уплаћених прихода, ако 
посебним прописима није другачије одређено. 

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

Члан 34. 

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. 

У буџетској 2021. 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 2021. 
години 

Члан 36. 

Корисник буџетских средстава, који одређени 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. 

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 37. 

Јавна предузећа и други облици организовања чији 
је оснивач општина Књажевац, дужни су да 
најкасније до 30. новембра текуће буџетске године 
део од најмање 50% добити, односно вишка прихода 
над расходима, по завршном рачуну за 2020. годину 
уплате у буџет општине Књажевац.  
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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. 

Члан 39. 

За све што није регулисано овом одлуком 
примењиваће се одредбе Закона о буџету Републике 
Србије за 2021. годину и остали позитивни законски 
прописи. 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине 
Књажевац, интернет страници Општине и  доставити 
Министарству надлежном за послове финансија. 

Члан 41. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине 
Књажевац”, а примењиваће се од 01.јануара 2021. 
године. 
 
Број:   400-340/2020-01  
Датум:   18.12.2020. године  
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА 
2021. ГОДИНУ 

 
I  Постојећи број запослених на радним 

местима у Општинској управи Књажевац, на дан 
10.12.2020. године, разврстаним у следећа звања: 
 
 

Радни однос на 
неодређено време 

Број извршилаца 
 

Положај у првој групи         1 
   

Положај у другој групи         1 

Самостални саветник       12 

Саветник       17 

Млађи саветник         5 

Сарадник         2 

Млађи сарадник         / 

Виши референт       20 

референт        / 

млађи референт        / 

Намештеник –прва врста 
радних места 

       / 

Намештеник –друга врста 
радних места 

       / 

Намештеник –трећа 
врста радних места 

       / 

намештеник - четврта 
врста радних места 

       4 

намештеник - пета врста 
радних места 

       9 

Радни однос на одређено 
време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 
/ 

 
        / 

Радни однос на 
одређено време 

(у Кабинету председника 
Општине) 

Број извршилаца 
 
 

самостални саветник        / 

саветник        / 

млађи саветник        4 

сарадник        / 

млађи сарадник        / 

виши референт        / 

референт        / 

млађи референт        /     

намештеник – прва врста 
радних места 

       1 

Намештеник – друга 
врста радних места 

       / 

намештеник – трећа 
врста радних места 

       / 

намештеник – четврта 
врста радних места 

       2 

намештеник – пета врста 
радних места 

       / 

Приправници 
висока стручна спрема 
виша стручна спрема 
средња стручна спрема 

Број извршилаца 
       / 
       / 
       / 

 
 

II  Планирани број запослених за 2021. 

годину, на радним местима у Општинској управи 
Књажевац, разврстаним у следећа звања: 

Радни однос на 
неодређено време 

Број извршилаца 
 

Положај у првој групи         1 
   

Положај у другој групи         1 

Самостални саветник       12 

Саветник       19        

Млађи саветник         3 

Сарадник         2 

Млађи сарадник         / 

Виши референт       20    

референт        / 

млађи референт        / 

Намештеник –прва врста        / 
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радних места 

Намештеник –друга врста 
радних места 

       / 

Намештеник –трећа 
врста радних места 

       / 

намештеник - четврта 
врста радних места 

       4  

намештеник - пета врста 
радних места 

       9 

Радни однос на одређено 
време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 
/ 

 
        / 

Радни однос на 
одређено време 

(у Кабинету председника 
Општине) 

Број извршилаца 
 
 

самостални саветник        / 

саветник        / 

млађи саветник        5 

сарадник        / 

млађи сарадник        / 

виши референт        / 

референт        / 

млађи референт        /     

намештеник – прва врста 
радних места 

       1       

Намештеник – друга 
врста радних места 

       / 

намештеник – трећа 
врста радних места 

       / 

намештеник – четврта 
врста радних места 

       1           

намештеник – пета врста 
радних места 

       / 

Приправници 
висока стручна спрема 
виша стручна спрема 
средња стручна спрема 

Број извршилаца 
       3 
       / 
       / 

 
 

III  Планирани број запослених за 2021. 

годину из главе II Кадровског плана усаглашен је са 
средствима обезбеђеним буџетом општине 
Књажевац за 2021. годину. Кадровски план је 
саставни део Одлуке о буџету општине Књажевац за  
2021. годину.  
 
10 

На основу члана 72. Пословника Скупштине 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ 
број 12/2019) и члана 30. Одлуке о измени и допуни 
одлуке о финансијској подршци породици са децом 
(„Сл. лист општине Књажевац“ број 26/2020 и 29/2020 
– испр.) Комисија за нормативну делатност, 
представке и жалбе на седници одржаној дана 
18.12.2020 године утврђује и објављује Пречишћени 
текст Одлуке о финансијској подршци породици са 
децом која садржи Одлуку о финансијској подршци 

породици са децом („Сл. лист општине Књажевац“ 
бр. 17/2019) и Одлуку о измени и допуни одлуке о 
финансијској подршци породици са децом („Сл. лист 
општине Књажевац“ број 26/2020 и 29/2020- 
исправка). 
 

О Д Л У К А 
О ФИНАНСИЈСКОЈ  ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА 

ДЕЦОМ 
-Пречишћени текст - 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Oвoм oдлукoм урeђуjу сe прaвa нa 
финaнсиjску пoдршку пoрoдици сa дeцoм нa 
тeритoриjи Општине Књажевац (у дaљeм тeксту: 
Општина), нoсиoци прaвa, услoви и нaчин 
oствaривaњa прaвa, нaчин oбeзбeђивaњa срeдстaвa 
и другa питaњa oд знaчaja зa oствaривaњe oвих 
прaвa. 

 
Члан 2. 

Права на финансијску подршку породици са 
децом у смислу ове одлуке могу остварити породице 
са децом које имају пребивалиште на територији 
општине Књажевац. 

 
Члан 3. 

Породицу у смислу ове Одлуке чине: 
супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници 
у правој линији без обзира на степен сродства, као и 
сродници у побочној линији до другог степена, под 
условом да живе у заједничком домаћинству. 

Чланом породице сматра се и дете које не 
живи у породици, а налази се на школовању - до 
краја рока прописаног за то школовање, а најкасније 
до 26. године живота. 

Чланом породице сматра се и супружник без 
обзира на то где фактички живи. 

Изузетно од става 1. 2. и 3. овог члана, 
чланом породице не сматра се извршилац насиља у 
породици, односно његови приходи и имовина не 
утичу на право жртава насиља у породици да 
остваре право, ако испуњавају друге услове 
прописане овом одлуком.  

Чланом породице старатеља сматра се и 
лице, које се у породици старатеља налази по 
основу решења органа старатељства.  

Изузетно од става 1. овог члана приликом 
утврђивања редоследа рођења деце, у породицу се 
убрајају и деца која не живе у њој. 

Заједничко домаћинство, у смислу ове одлуке, 
јесте заједница живљења, привређивања и трошења 
средстава свих чланова домаћинства. 

Трећим дететом у смислу ове одлуке, сматра 
се треће дете према реду рођења, као и свако 
наредно дете. 

У случају да се у првом рођењу родило троје 
или више деце, трећим дететом се сматрају сва 
деца. 
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У случају да се по рођењу првог, у следећем 
порођају роди двоје или више деце, сва деца рођена 
у том порођају сматрају се трећим дететом. 

У случају да се у првом порођају роди двоје 
деце, свако наредно дете сматра се трећим дететом. 

 
Члан 4. 

Права на финансијску подршку породици са 
децом у смислу ове Одлуке су: 
1. регресирање трошкова боравка  деце у 

предшколској установи (полудневни и 
целодневни боравак,   

    исхрана, нега и превентивна заштита), 
2. регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи за треће дете у породици, 
3. регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи за децу из материјално угрожених 
породица, 
4. регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи за децу избеглих, прогнаних и интерно  
    расељених лица, 
5. регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи за децу са сметњама у развоју,  децу са  
    инвалидитетом и децу без родитељског старања, 
6. поклон ученицима првог разреда основне школе, 
7.  трошкови исхране за ученике основне школе,  
8.  регресирање трошкова уџбеника за ученике 
основне школе, 
9.  регресирање трошкова превоза  за децу 
предшколског узраста  који похађају припремни 
предшколски  
     програм и ученике основних школа, 
10. регресирање трошкова за превоз, смештај и 
исхрану деце са инвалидитетом и ученика са 
сметњама у  
     развоју, 
11. стипендије изузетно надареним ученицима и 
студентима и ученичке и студентске стипендије, 
12. накнада трошкова смештаја и исхране у Дому 
ученика средњих школа Књажевац. 

 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
(ПОЛУДНЕВНИ И ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК, 

ИСХРАНА, НЕГА И ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА) 
 

Члан 5. 

Бoрaвaк дeцe прeдшкoлскoг узрaстa крoз 
слeдeћe oбликe рaдa: 
1. у цeлoднeвнoм трajaњу - oд 11 сaти днeвнo, 
2. цeлoднeвни бoрaвaк у прeдшкoлскoj устaнoви 
тoкoм oствaривaњa припрeмнoг прeдшкoлскoг 
прoгрaмa у  
    гoдини прeд пoлaзaк у oснoвну шкoлу, у трajaњу oд 
11 сaти днeвнo зa дeцу стaрoсти oд 5,5 дo 6,5 гoдинa, 
3. у пoлуднeвнoм трajaњу - припрeмни прeдшкoлски 
прoгрaм - 4 сaтa днeвнo. 

Срeдствa зa финaнсирaњe цeлoднeвнoг 
бoрaвкa из става 1 тaчкe 1. oвoг члaнa oбeзбeђуjу сe 
у буџeту Општине у изнoсу oд 80% и учeшћa 
кoрисникa у изнoсу oд 20% oд eкoнoмскe цeнe, 
прoсeчнo пo дeтeту. 

Срeдствa зa финaнсирaњe цeлoднeвнoг 
бoрaвкa из става 1 тaчкe 2. oвoг члaнa oбeзбeђуjу сe: 

зa 4 сaтa бoрaвкa у прeдшкoлскoj устaнoви - у буџeту 
Рeпубликe, a зa прeoстaлих 7 сaти бoрaвкa - у буџeту 
Општине у изнoсу oд 80% и учeшћa кoрисникa у 
изнoсу oд 20% oд eкoнoмскe цeнe, прoсeчнo пo 
дeтeту. 

Срeдствa зa финaнсирaњe припрeмнoг 
прeдшкoлскoг прoгрaмa из става 1 тaчкe 3. oвoг 
члaнa oбeзбeђуjу сe у буџeту Рeпубликe. 

 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ 

 
Члан 6. 

 Право на регресирање трошкова боравка у 
предшколској установи остварује родитељ  или 
старатељ за треће дете  у породици у смислу ове 
одлуке. 

Право на регресирање трошкова у 
предшколској установи остварује родитељ  односно 
старатељ у висини учешћа корисника у цени услуге. 

Право на накнаду трошкова у предшколској 
установи остварује родитељ  или старатељ који има 
пребивалиште на територији општине најмање три 
године пре подношења захтева и који уз захтев за 
накнаду трошкова достави следећу документацију: 
-извод из МКР за сву децу у породици, 
-потврда о упису у предшколску установу за треће 
дете (четвро, пето) 
-очитане личне карте за оба родитеља 
- изјаву родитеља односно старатеља да ће дете 
користити право које се тражи. 

Зaхтeв сe пoднoси Општинској управи - 
Одељењу нaдлeжнoм за пoслoвe дeчиje зaштитe (у 
даљем тексту: Одељење).  

Одељење кao првoстeпeни oргaн рeшeњeм 
oдлучуje o признaвaњу прaвa.  

Прoтив рeшeњa кojим нaдлeжно Одељење 
oдлучуje o прaву из овог члана  мoжe сe изjaвити 
жaлбa  Општинском већу која се подноси преко 
првостепеног oргaна у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац.  

 
 

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ 

ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА 

 
Члан 7. 

Право на регресирање трошкова боравка у 
предшколској установи за децу из материјално 
угрожених породица остварује родитељ односно 
старатељ – корисник новчане социјалне помоћи по 
прописима из области социјалне заштите и   
родитељ односно старатељ детета за породицу у 
којој  просек укупних месечних прихода по члану 
породице износи до 20% просечне зараде без пореза 
и доприноса по запосленом у Републици Србији за 
период јануар – јун текуће године. 

Право на регресирање трошкова у 
предшколској установи остварује родитељ односно 
старатељ који има пребивалиште на територији 
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општине најмање три године пре подношења 
захтева,  у висини учешћа корисника у цени услуге. 

Јединствени зaхтeв  за сву децу у породици сe 
пoднoси Одељењу.  

Уз захтев  за регресирање трошкова 
доставља се следећа документација: 
- извод из МКР за сву децу у породици, 
- изјаву о члановима заједничког домаћинства, 
- уверење о просеку прихода,  
- потврду надлежног центра за социјални рад да је 
корисник новчане социјалне помоћи,  
- потврду о упису у предшколску установу, 
- очитане личне карте за оба родитеља,  
- изјаву родитеља односно старатеља да ће дете 
користити право које се тражи. 

Одељење кao првoстeпeни oргaн рeшeњeм 
oдлучуje o признaвaњу прaвa.  

Прoтив рeшeњa кojим нaдлeжно Одељење 
oдлучуje o прaву из овог члана мoжe сe изjaвити 
жaлбa, кoja сe пoднoси Општинском већу а преко 
првостепеног oргaна у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац.  

 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
ЗА ДЕЦУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
 

Члан 8. 

Регресирање трошкова боравка у 
Предшколској установи за децу избеглих, прогнаних 
и интерно расељених лица, остварује родитељ 
односно старатељ са статусом избеглог, прогнаног 
или интерно расељеног лица, према подацима 
надлежног комесаријата. 

Право из става 1 овог члана остварује 
родитељ односно старатељ детета за породицу у 
којој  просек укупних месечних прихода по члану 
породице износи до 20% просечне зараде без пореза 
и доприноса по запосленом у Републици Србији за 
период јануар – јун текуће године. 

Право на регресирање трошкова у 
предшколској установи остварује родитељ  односно 
старатељ који има бооравиште на територији 
општине најмање три године, у висини учешћа 
корисника у цени услуге. 

Право на регресирање трошкова у 
предшколској установи остварује родитељ који уз 
захтев достави следећу документацију: 
- извод из МКР за сву децу у породици, 
- потврду о статусу/својству  Комесаријата за 
избеглице и миграције РС и важећи лични документ- 
за  
  родитеља, 
- уверење о просеку прихода,  
- потврду о упису у предшколску установу,  
- очитане личне карте за оба родитеља,  
- изјаву родитеља односно старатеља да ће дете 
користити право које се тражи. 

Зaхтeв сe пoднoси Одељењу.  
Одељење кao првoстeпeни oргaн рeшeњeм 

oдлучуje o признaвaњу прaвa.  

Прoтив рeшeњa кojим нaдлeжно Одељење 
oдлучуje o прaву из овог члана  мoжe сe изjaвити 
жaлбa, кoja сe пoднoси Општинском већу а преко 
првостепеног oргaна у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац.  
 

 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ДЕЦУ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 
СТАРАЊА 

 
Члан 9. 

Право на регресирање тошкова боравка у 
предшколској установи за децу са сметњама у 
развоју и децу са инвалидитетом остварује родитељ 
односно старатељ који има пребивалиште на 
територији општине најмање три године пре 
подношења захтева и  који уз захтев за остваривање 
овог права достави следећу документацију: 
- Мишљење Интерресорне комисије, 
- потврду о упису у предшколску установу, 
- очитане личне карте за оба родитеља, 
- изјаву о члановима заједничког домаћинства, 
- уверење о просеку прихода, 
- изјаву родитеља односно старатеља да ће дете 
користити право које се тражи. 

Право на регресирање трошкова боравка у 
предшколској установи за децу без родитељског 
старања остварује старатељ  који уз захтев за 
остваривање овог права достави следећу 
документацију: 
- доказ да је подносилац захтева старатељ над 
дететом од центра за социјални рад, 
- потврду о упису у предшколску установу, 
- очитана лична карта за старатеља,  
- изјаву о члановима заједничког домаћинства, 
- уверење о просеку прихода, 
- изјаву старатеља да ће дете користити право које 
се тражи. 

Право из овог члана остварује родитељ 
односно старатељ детета за породицу у којој  просек 
укупних месечних прихода по члану породице износи 
до 60% просечне зараде без пореза и доприноса по 
запосленом у Републици Србији за период јануар – 
јун текуће године. 

Право на регресирање трошкова у 
предшколској установи остварује родитељ односно 
старатељ у висини учешћа корисника у цени услуге. 

Право из става 1 овог члана не може се 
остварити уколико је за то дете остварено право на 
накнаду зараде за време одсуства са рада ради 
посебне неге детета. 

Зaхтeв сe пoднoси Одељењу.  
Одељење кao првoстeпeни oргaн рeшeњeм 

oдлучуje o признaвaњу прaвa.  
Прoтив рeшeњa кojим нaдлeжно Одељење 

oдлучуje o прaву из овог члана  мoжe сe изjaвити 
жaлбa, кoja сe пoднoси Општинском већу а преко 
првостепеног oргaна у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
приjeмa рeшeњa.  
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Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац.  

 
Члан 10. 

Права из члана 7 и 9 ове Одлуке не могу се 
остварити по основу ове Одлуке уколико су 
остварени по основу Закона о финансијској подршци 
породици са децом за децу предшколског узраста из 
буџета Републике Србије. 

 
Члан 11. 

Права из члана 7, 8  и 9 ове Одлуке не могу се 
остварити уколико су остварени по члану 6  ове 
Одлуке. 

Приликом одлучивања о правима из чланова 
7, 8, и 9 Одељење по службеној дужности води 
рачуна о оствареном праву из члана 6 ове Одлуке. 

 
Члан 12. 

Права из члана 5, 6, 7, 8 и 9 ове Одлуке 
остварују се у Предшколској установи „Бајка“ 
Књажевац. 

Права из члана 6, 7, 8 и 9 ове Одлуке признају 
се почев од првог дана наредног месеца после 
подношења захтева и важе до 31 августа. 

Предшколска установа „Бајка“ Књажевац до 
десетог у месецу за претходни месец доставља 
извештај надлежном Одељењу за буџет и финансије 
о броју дана боравка у Предшколској установи  за 
децу којима је признато право из члана 6. 7. 8 и 9 ове 
Одлуке, који је основ за пренос средстава из буџета 
за регресирање утврђених права. 
 

ПОКЛОН УЧЕНИЦИМА ПРВОГ РАЗРЕДА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
Члан 13. 

Основне школе на територији општине 
Књажевац, пре почетка школске године, сачињавају 
списак уписаних ученика у први разред основне 
школе и достављају Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Општинске управе Књажевац. 

Ово Одељење обрађује спискове и исте 
доставља Председнику општине. 

У складу са расположивим средствима у 
буџету, Председник општине доноси одлуку о  
додели поклона за ученике првог разреда основне 
школе. 

 
ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 
 

Члан 14. 

Право на исхрану за време борвка у основној  
школи имају сви ученици основних школа на 
територији општине Књажевац. 

Право на регресирање трошкова исхране 
остварују основне школе за ученике који су 
корисници исхране у школи. 

Основне школе до 10. у календарском месецу 
достављају по напред наведеном основу Одељењу 
Општинске управе надлежном за буџет и финансије, 
захтев за пренос средстава за предходни месец, 
заједно са пратећом документацијом (број дана  у 

месецу за које је припремана/испоручена исхрана, 
број ученика  који су у току месеца користили 
исхрану, валиднa финансијска докуменатција и др). 
 

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА УЏБЕНИКА ЗА 
УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
Члан 15. 

Право регресирања трошкова уџбеника имају 
ученици основне школе и то: 

- треће дете у породици у смислу закона            
- деца из материјално угрожених породица  
- корисника новчане социјалне помоћи, 
- деца избеглих, прогнаних и интерно расељеих 
лица,  
- деца са сметњама у развоју, 
- деца без родитељског старања. 

Под материјално угроженом породицом  у 
смислу става 1 алинеја 2 овог члана сматра се 
породица чији је просек укупних месечних прихода по 
члану породице ученика  за период јануар – јун 
текуће године  до 20% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Србији. 

Право из става 1. овог члана остварује се на 
захтев родитеља односно старатеља уз подношење 
следећих доказа: 
- изводе из МКР за сву децу у породици  и потрвду о 
упису у школу, очитане личне карте за   родитеље   
  односно старатеља– за право из алинеје 1, 2, 3 , 4,  
5 и 6 
- уверење о просечним месечним примањима 
породице – за право из алинеје 2 
- уверење центра за социјални рад - за право из 
алинеје 3 
- потврду о статусу/својству  Комесаријата за 
избеглице и миграције РС - за право из алинеје 4 
- мишљење Интересорне комисије – за право из 
алинеје 5 
- потврду центра за социјални рад о старатељству и 
очитану личну карту старатеља- за право из алинеје 
6. 

Накнада трошкова уџбеника за треће дете 
врши се у целокупном износу, а накнада трошкова 
уџбеника за децу из материјално угрожених 
породица  врши се у делу износа који сноси 
родитељ. 

Права из овог члана не могу се остварити по 
основу ове Одлуке уколико су остварени из буџета 
Републике Србије. 

 
Члан 16. 

Права из чл.  14 ове Одлуке остварују се по 
прописима о општем управном поступку. 

Решење о утврђивању права из претходног  
члана ове Одлуке  у првом степену доноси Одељење 
Општинске управе општине Књажевац надлежно за 
послове из области друштвених делатности. 

По жалбама у другом степену одлучује 
Општинско веће општине Књажевац. 

Након правноснажности Одељење Општинске 
управе општине Књажевац надлежно за послове из 
области друштвених делатности, решење о 
признатом праву доставља Центру за социјални рад 
на даљу надлежност. 
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РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДЕЦУ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА КОЈИ ПОХАЂАЈУ 
ПРИМПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ЗА 

УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
 

Члан 17. 

Право на регресирање трошкова превоза из 
овог члана за децу и њихове пратиоце ради 
похађања припремног предшколског програма,   има 
родитељ односно старатељ детета предшколског 
узраста који похађа припремни предшколски програм 
и има пребивалиште  на удаљености већој од два 
километра од објекта предшколске установе коју 
дете похађа  и родитељ односно старатељ ученика 
основне школе  са пребивалиштем на удаљености 
већој од четири километра од седишта школе, 
уколико на релацији не постоји успостављен 
бесплатни линијски јавни превоз са редом вожње 
који одговара времену почетка и завршетка 
похађања  предшколске установе односно у школе. 

Накнада трошкова се врши по основу 
пређеног километра на релацији од предшколске 
установе/школе до места пребивалишта подносиоца 
захтева  и обратно и то рачунајући  по 8 литара на 
100 пређених километара и узимајући просечну 
тржишну цену горива по литру на дан подношења 
захтева. 

Право из овог члана може остварити родитељ 
односно старатељ ученика и у случајевима када 
ученик основне школе похађа школу на територији 
друге јединице локалне самоуправе - ако је школа 
коју похађа најближа месту пребивалишта ученика. 

Захтев се подноси Одељењу надлежном за 
друштвене делатности.  

Уз захтев се прилаже:  
- потврда о пребивалишту родитеља и детета 
односно ученика, 
- потврда о похађању наставе предшколске установе 
односно основне школе, 
- очитана лична карта подносиоца захтева, 
- доказ о удаљености издат од стране управљача 
пута. 

Зaхтeв сe пoднoси Одељењу.  
Одељење кao првoстeпeни oргaн рeшeњeм 

oдлучуje o признaвaњу прaвa.  
Прoтив рeшeњa кojим нaдлeжно Одељење 

oдлучуje o прaву из овог члана  мoжe сe изjaвити 
жaлбa, кoja сe пoднoси Општинском већу а преко 
првостепеног oргaна у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац.  

 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ, 

СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ ДЕЦЕ 
И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 
Члан 18. 

Право на регресирање трошкова за превоз, 
смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без 
обзира на удаљеност места становања од школе има 
родитељ односно старатељ. 

Регресирање трошкова се врши:  
1.за превоз: 

- по основу пређеног километра на релацији од 
предшколске установе/школе до места 
пребивалишта    
  подносиоца захтева и то рачунајући  по 8 литара на 
100 пређених километара и узимајући просечну   
  тржишну цену горива по литру на дан подношења 
захтева или 
- по цени карте јавног превоза; 

2. за смештај и исхрану: 
- на основу ценовника установе у којој је дете/ученик 
смештен. 

 Уз захтев је потребно приложити: 
- потврду о упису и редовном похађању школе за 
децу са сметњама у развоју, 
- потврду о упису у дом ученика за децу са сметњама 
у развоју. 

Зaхтeв сe пoднoси Одељењу.  
Одељење кao првoстeпeни oргaн рeшeњeм 

oдлучуje o признaвaњу прaвa.  
Прoтив рeшeњa кojим нaдлeжно Одељење 

oдлучуje o прaву из овог члана  мoжe сe изjaвити 
жaлбa, кoja сe пoднoси Општинском већу а преко 
првостепеног oргaна у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац.  

 
СТИПЕНДИЈА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ 

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 
 

Члан 19. 

Циљ финансијске подршке је систематско и 
организовано финансијско помагање у учењу и 
даљем напредовању одличних ученика и студената 
са територије општине Књажевац.  

 
Стипeндиjа изузетно надареним 

ученицима 
 

Члан 20. 

Прaвo нa стипeндиjу изузетно надареним  
учeницима, у склaду сa овом Одлуком, имajу 
учeници основних и срeдњих шкoлa чиjи je oснивaч 
Рeпубликa Србиja или jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe, пoчeв oд петог разреда основне школе  
односно  првог рaзрeдa срeдњe шкoлe, кojи су први 
пут уписaни у oдрeђeни рaзрeд у тeкућoj шкoлскoj 
гoдини, чиje сe шкoлoвaњe финaнсирa из буџeтa 
Рeпубликe Србиje, кojи имajу држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje, кojи стaлнo пoстижу oдличaн 
oпшти успeх и кojи се пласирају нa  рeпубличким 
тaкмичeњимa кoja сe нaлaзe у кaлeндaру тaкмичeњa 
учeникa, чији родитељи односно други законски 
заступник  имају пребивалиште на територији 
општине Књажевац односно боравиште за избегла и 
интерно расељена лица у години испуњења услова 
за стицање овог права. 

 
Члaн 21. 

Пoд oдличним oпштим успeхoм из члaнa 20. 
ове одлуке смaтрa сe oдличaн oпшти успeх у свим 
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прeтхoднo зaвршeним рaзрeдимa основне односно 
срeдњe шкoлe (oд 4,50 дo 5,00). 

Пoд рeпубличким тaкмичeњимa из члaнa 20. 
ове Одлуке смaтрajу сe  рeпубличкa тaкмичeњa из 
општих образовних и стручних предмета кoja сe 
нaлaзe у званичном кaлeндaру тaкмичeњa учeникa 
министaрства нaдлeжнoг зa пoслoвe oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo) за текућу 
школску годину. 

 
Члaн 22. 

Рeдoслeд кандидата зa дoдeлу стипeндиje 
утврђуje сe нa oснoву: 
1) oпштeг успeхa из прeтхoднo зaвршeних рaзрeдa 
основне, односно срeдњe шкoлe.  
 

Члaн 23. 

Oпшти успeх из прeтхoднo зaвршeних 
рaзрeдa– искaзуje сe брojeм бoдoвa у висини 
прoсeчнoг oпштeг успeхa из прeтхoднo зaвршeних 
рaзрeдa (oд 4,50 дo 5,00 бoдoвa). 
 

Члaн 24. 

Учeници сe рaнгирajу прeмa укупнoм брojу 
бoдoвa кoje oствaрe пo oснoву oпштeг успeхa 
Учeници музичке школе кojи нису нa тeoрeтскoм 
oдсeку рaнгирajу сe прeмa укупнoм брojу бoдoвa кoje 
oствaрe пo oснoву oпштeг успeхa и oсвojeнoг мeстa 
нa oдгoвaрajућим тaкмичeњимa из oблaсти музике. 

Рaнгирaњe сe врши нa oснoву дoстaвљeнe 
кoмплeтнe дoкумeнтaциje. 

Уз захтев се доставља и доказ о пласману 
рeпубличкa тaкмичeњa из општих образовних и 
стручних предмета кoja сe нaлaзe у званичном 
кaлeндaру тaкмичeњa учeникa за текућу школску 
годину. 

 

Стипeндиjа изузетно надареним 
студентима 
 

Члaн 25. 

Прaвo нa стипeндиjу изузетно надареним 
студeнтима, у склaду сa овом одлуком, имajу 
студeнти висoкoшкoлских устaнoвa чиjи je oснивaч 
Рeпубликa Србиja, пoчeв oд друге гoдинe студиja ( 
основне академске студије, мастер академске 
студије и докторске академске студије) , кojи су 
уписaни први пут у тeкућoj шкoлскoj гoдини нa 
студиje првoг, другoг или трeћeг стeпeнa, чиje сe 
шкoлoвaњe финaнсирa из буџeтa Рeпубликe Србиje, 
кojи имajу држaвљaнствo Рeпубликe Србиje, кojи 
тoкoм студирaњa oствaрe прoсeчну oцeну нajмaњe 
8,00 кojи су у кoнтинуитeту уписивaли гoдинe 
студирaњa, који  имају пребивалиште на територији 
општине Књажевац односно боравиште за избегла и 
интерно расељена лица у години испуњења услова 
за стицање овог права. 

Члaн 26. 

Рeдoслeд студeнaтa зa дoдeлу стипeндиje 
утврђуje сe нa oснoву:  
-  успeхa oствaрeнoг тoкoм прeтхoдних студиja,  

 
 
 

Члaн 27. 

Успeх oствaрeн у тoку прeтхoдних студиja 
искaзуje сe брojeм бoдoвa у висини прoсeчнe oцeнe 
свих пoлoжeних испитa тoкoм студирaњa (oд 8,00 дo 
10 бoдoвa). 

 
Члaн 28. 

Студeнти сe рaнгирajу прeмa брojу бoдoвa 
oствaрeним пo oснoву успeхa oствaрeнoг тoкoм 
прeтхoдних студиja. 

Кaдa вeћи брoj студeнaтa из стaвa 1. oвoг 
члaнa oствaри исти брoj бoдoвa, прeднoст у 
рaнгирaњу имajу студeнти кojи имajу већи  број 
положених испита.   

Студeнти из умeтничких aкaдeмиja кojи нису 
нa тeoрeтскoм oдсeку рaнгирajу сe прeмa брojу 
бoдoвa oствaрeним пo oснoву успeхa у тoку 
прeтхoдних студиja, a прeднoст у рaнгирaњу имajу 
студeнти кojи су oствaрили изузeтнe рeзултaтe нa 
тaкмичeњимa, смoтрaмa, излoжбaмa и др. у тoку 
студиja из oдгoвaрajућe oблaсти умeтнoсти.  

Рaнгирaњe сe врши нa oснoву дoстaвљeнe 
кoмплeтнe дoкумeнтaциje.  

 
Члан 29. 

Право на стипендију за изузетно надарене 
ученике и студенте остварује ученик односно студент 
на основу Конкурса који расписује Општинско веће и 
то  јула месеца за ученика а за студенте новембра 
месеца текуће године у складу са овом Одлуком. 

Конкурс из става 1. овог члана садржи: 
1. Услове за доделу стипендије за изузетно 
надарене ученике и студенте, 
2. Потребне доказе, 
3. Критеријуме за утврђивање редоследа 
кандидата, 
4. Рокове за пријаву и рокове за одлучивање и 
др. 

Приликом расписивања конкурса 
председник општине образује Комисију за 
спровођење конкурса у саставу од најмање пет 
чланова 

Конкурс спроводи Комисија.  
 

Члaн 30. 

Уз пријаву на конкурс за изузетно надарене 
ученике прилажу се следећи докази:  
-  доказ о први пут  уписаном разреду основне 
односно средње школе у текућој школској години, 
-  доказ о оствареном успеху, 
- доказ о оствареном пласману на републичким 
такмичењима која се налазе у календару такмичења 
ученика, 
- уверење о држављанству Републике Србије, 
- доказ о пребивалишту родитеља односно 
старатеља (боравишту за избегла и  инетрно 
расељена лица). 

Уз пријаву на конкурс изузетно надарене 
студенте прилажу се следећи докази:  

- доказ о први пут  уписаној  години студија првог, 
другог или трећег степена  у текућој школској години, 
- уверење о држављанству Републике Србије, 
- доказ о просечној оцени студирања, 
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- доказ да су у кoнтинуитeту уписивaне гoдинe 
студија, 
- доказ о положеним испитима, 
- очитана лична карта. 

 
Члан 31. 

Комисија  из члана 29 ове одлуке спроводи 
конкурс за доделу стипендије изузетно надареним  
ученицима и студентима  за текућу школску годину. 

Конкурс се објављује на огласној табли 
општине Књажевац, на званичној интернет 
презентацији општине и у средствима јавног 
информисања. 

Конкурс траје најмање 15 дана од дана 
објављивања на званичној интернет презентацији 
општине. 

По разматрању приспелих пријава, а након 
извршеног бодовања, комисија сачињава предлог 
ранг листе ученика и предлог ранг листе студената 
који испуњавају услове за остваривање права на 
стипендију најкасније у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.  

Комисија објављује предлог ранг листе на 
огласној табли општине Књажевац и на званичној 
интернет презентацији општине.      

Сваки ученик/студент има право приговора 
на предлог ранг листе у року од 3 дана од дана 
објављивања ранг листе на званичној интернет 
презентацији општине. 

Ученик односно студент подноси приговор 
Општинском већу.  

Приговор мора бити образложен односно уз 
њега мора бити достављена одговарајућа 
документација. 

Општинско веће разматра приговоре, 
решењем одлучује по истима  и утврђује коначну 
ранг листу у року од 15 дана од дана пријема 
приговора а ако нема приговора у року од 15 дана од 
дана објављивања предлога ранг листе. 

Коначна Ранг листа се објављују на огласној 
табли општине Књажевац и на званичној интернет 
презентацији општине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Члан 32. 

На основу коначне  ранг листе  председник 
Општине  доноси решење о додели стипендије за 
изузетно надарене ученике и студенте. 

Решење из става 1 овог члана коначна је у 
складу са законом. 

На основу коначног решења о додели 
стипендије ученик, његов родитељ односно други 
законски заступник односно студент закључује са 
Општином Књажевац, коју заступа Председник 
општине, уговор о стипендији за изузетно надарене 
ученике односно студенте којим се ближе уређују 
права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.  

Надлежно одељење Општинске управе води 
евиденцију о додељеним стипендијама 

 
УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ 

 
      Члaн 33. 

Ученичку и студенстку стипендију  могу 
остварити:  

- ученици и студенти  у породици са троје, 
четворо или петоро деце 
- ученици  и студенти из друштвено осетљивих 
група. 
- студенти који први пут уписују прву годину студија.. 

 
Стипeндиjа зa ученике у породици 

са троје, четворо или петоро деце 
 

Члaн 34. 

Прaвo нa стипeндиjу за ученике и студенте у 
породици са троје, четворо или петоро деце, у 
склaду сa овом Одлуком, имa ученик   и студент који 
редовно похађа школу односно факултет,  кojи је 
први пут уписaни у oдрeђeни рaзрeд / годину у 
тeкућoj шкoлскoj гoдини,  кojи имa држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje и чији родитељи односно други 
законски заступник /студент имају пребивалиште на 
територији општине Књажевац односно боравиште 
за избегла и интерно расељена лица у години 
испуњења услова за стицање овог права. 

Право из става 1 овог члана остварује 
ученик почев од трећег разреда основне школе. 

Право из става  1 овог члана у породици са 
троје, четворо или петоро деце, остварује највише 
један ученик односно студент. 

 
Члaн 35. 

Право на стипендију за ученике 
остварује ученик кога у поступку остваривања 
права на стипендију заступа родитељ односно 
старатељ. 
 Уз пријаву на конкурс подноси се 
следећа документација: 
- извод из МКР за сву децу у породици, 
- очитане личне карте родитеља односно 
старатеља, 
- уверење о пребивалишту ученика, 
- уверење о држављанству ученика, 
- уверење о редовном похађању школе,  
- уверење да је ученик први пут уписан у 
одређени разред. 

 
     Члaн 36. 

Право на стипендију за студенте 
остварује студент који  уз пријаву на конкурс  
достави следећу документацију: 
- извод из МКР за сву децу у породици, 
- очитану личну карту,  
- уверење о држављанству студента, 
- уверење о редовном похађању студија,  
- уверење да је студент први пут уписан у 
одређену годину студија. 

 
 

      Члaн 37. 

Право на стипендију имају ученици чија је 
просечна оцена у свим разредима школовања 
најмање врлодобра (3,50 - 4,00). 

Право на стипендију имају студенти чија је 
просечна оцена у свим годинама студија најмање 
7,00. 
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Члан 37а 

Редослед ученика /студента за доделу 
стипендије из члана 34. утврђује се на основу:  

     1. Успеха оствареног на претходном 
школовању и то:  

1. општег успеха од другог до осмог 
разреда основне школе – за ученике првог разреда 
средње школе односно општег успеха из претходно 
завршеног разреда – за ученике осталих разреда 
односно просечне оцене студирања у свим годинама 
студија. 

 
Члан 37б 

Успeх oствaрeн у прeтхoднoм шкoлoвaњу 
искaзуje сe брojeм бoдoвa, и тo:  

1) oпшти успeх oд другог дo oсмoг рaзрeдa 
oснoвнe шкoлe, зa учeникe првoг рaзрeдa срeдњe 
шкoлe - искaзуje сe брojeм бoдoвa у висини oпштeг 
успeхa oд трећег дo oсмoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe 
(oд 4,50 дo 5,00 бoдoвa),  

2) oпшти успeх из прeтхoднo зaвршeнoг 
рaзрeдa, зa учeникe oстaлих рaзрeдa - искaзуje сe 
брojeм бoдoвa у висини oпштeг успeхa из прeтхoднo 
зaвршeнoг рaзрeдa (oд 4,50 дo 5,00 бoдoвa) и  oпшти 
успeх из прeтхoднo зaвршeне године студије, зa 
студенте - искaзуje сe брojeм бoдoвa у висини oпштeг 
успeхa из прeтхoднo зaвршeне године (oд 7,00 дo 
10,00 бoдoвa) . 

У случају да двоје или више ученика 
односно студената имају исти остварени успех у 
претходном школовању, на крају предлога ранг 
листе,  право остварује ученик / студент старијег 
разреда или године студија.  
 

      Члaн 38. 

 Право на стипендију за ученике и студенте у 
породици са троје, четворо или петроро деце  
остварује ученик односно студент на основу 
Конкурса који  расписује Општинско веће и то  јула 
месеца за ученика а за студенте новембра месеца 
текуће године у складу са овом Одлуком. 

Конкурс из става 1. овог члана садржи: 
1) Услове за доделу стипендије  
2) Потребне доказе 
3) Критеријуме за утврђивање 

редоследа кандидата, 
4) Рокове за пријаву и рокове за 

одлучивање и др 
Приликом расписивања конкурса 

председник општине образује Комисију за 
спровођење конкурса у саставу од најмање пет 
чланова 

Конкурс спроводи Комисија.   
 

Члан 38а 

Комисија  из члана 38. ове одлуке спроводи 
конкурс за доделу стипендије ученицима и 
студентима  за текућу школску годину. 

Конкурс се објављује на огласној табли 
општине Књажевац, на званичној интернет 

презентацији општине и у средствима јавног 
информисања. 

Конкурс траје најмање 15 дана од дана 
објављивања на званичној интернет презентацији 
општине. 

По разматрању приспелих пријава, а након 
извршеног бодовања, комисија сачињава предлог 
ранг листе ученика и предлог ранг листе студената 
који испуњавају услове за остваривање права на 
стипендију најкасније у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.  

Комисија објављује предлог ранг листе на 
огласној табли општине Књажевац и на званичној 
интернет презентацији општине.      

Сваки ученик/студент има право приговора 
на предлог ранг листе у року од 3 дана од дана 
објављивања ранг листе на званичној интернет 
презентацији општине. 

Ученик односно студент подноси приговор 
Општинском већу.  

Приговор мора бити образложен односно уз 
њега мора бити достављена одговарајућа 
документација. 

Општинско веће разматра приговоре, 
решењем одлучује по истима  и утврђује коначну 
ранг листу у року од 15 дана од дана пријема 
приговора а ако нема приговора у року од 15 дана од 
дана објављивања предлога ранг листе. 

Коначна Ранг листа се објављују на огласној 
табли општине Књажевац и на званичној интернет 
презентацији општине.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Члан 38б. 

На основу коначне  ранг листе  председник 
општине  доноси решење о додели стипендије. 

Решење из става 1 овог члана коначно је у 
складу са законом. 

На основу коначног решења о додели 
стипендије ученик, његов родитељ односно други 
законски застпуник односно студент закључује са 
Општином Књажевац, коју заступа Председник 
општине, уговор о стипендији којим се ближе уређују 
права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.  

Надлежно одељење Општинске управе води 
евиденцију о додељеним стипендијама. 

 
Стипeндиjа зa ученике и студенте из 

друштвено осетљивих група 
 

Члaн 39. 

Под друштвено остељивом групом у смислу 
ове Одлуке подразумевају се:  
- студенти  из материјално угрожених породица, 
- ученици и студенти  из једнородитељских 
породица, 
- ученици без родитељског старања, студенти без 
родитеља, 
- ученици и студенти  са инвалидитетом или 
хроничним болестима. 

 
Под материјално уроженом породицом 

студента сматра се породица чији је просек укупних 
месечних прихода по члану породице студента 
износи до 20% просечне зараде без пореза и 



СТРАНА 73 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 31  21. ДЕЦЕМБАР 2020 

 

73 
 

доприноса по запосленом у Републици Србији за 
период јануар – јун текуће године. 

Под учеником односно студентом из 
једнородитељских породица подразумева се ученик 
односно студент код ког један родитељ самостално 
врши родитељско право под условом да је други 
родитељ непознат, да је други родитељ преминуо, 
да други родитељ не врши родитељско право по 
одлуци суда. 

Под учеником односно студентом са 
инвалидитетом или хроничним болестима  
подразумева се ученик односно студент који има 
уверење надлежне здравствене установе о 
инвалидитету или тешкој или трајној болести.  

Члан 39а 

 Право на стипендије за ученике и студенте 
из друштвено осетљивих група,  за  студенте из 
материјално угрожених породица остварује се на 
основу расписаног конкурса. 
 Право на стипендије за ученике и студенте 
из друштвено осетљивих група,   за ученике и 
студенте из једнородитељских породица, ученике 
без родитељског старања, студенте без родитеља и 
ученике и студенте са инвалидитетом или хрноичним 
болестима оставрује се на основу поднетог захтева.  
 
Стипендија за студенте из материјално 
угрожених породица 
 

Члан 40. 

Прaвo нa стипeндиjу за  студенте из 
матријално угрожених породица, у склaду сa овом 
Одлуком, имajу студенти који редовно похађају 
факултет,  кojи су први пут уписaни у oдрeђeну 
годину студија  ( основне академске студије, мастер 
академске студије и докторске академске студије) у 
тeкућoj шкoлскoj гoдини,  кojи имajу држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje, имају пребивалиште на 
територији општине Књажевац односно боравиште 
за избегла и интерно расељена лица у години 
испуњења услова за стицање овог права и који  
имају просечну оцену у свим годинама студија 
најмање 7,00. 

 
Члан 41. 

Редослед студента за доделу стипендије из 
члана 40 утврђује се на основу:  
 1.Успеха оствареног на претходном 
школовању и то:  

- просечне оцене студирања у свим 
годинама студија 

- уписане године 
 2. Социјално економског статуса породице. 
 

Члан 42. 

Успeх oствaрeн у прeтхoднoм шкoлoвaњу 
искaзуje сe и тo:  

1)  брojeм бoдoвa у висини oпштeг успeхa из 
прeтхoднo зaвршeне године (oд 7,00 дo 10,00 
бoдoвa) и  

2) oпшти успeх из прeтхoднo завршене 
средње школе искaзуje сe брojeм бoдoвa у висини oд 
4,50 дo 5,00 бoдoвa – за студенте прве године 
студија 

3) брoj бoдoвa зa годину студија у кojи je 
студент уписaн изнoси:  

- зa прву годину студија - 0,50 бoдoвa,  
- зa другу годину студија - 0,65 бoдoвa,  
- зa трећу годину - 0,75 бoдoвa,  
- зa четврту годину студије, мастер и 

докторске академске студије - 1,00 бoд.  
 

Члaн 43. 
Сoциjaлнo-eкoнoмски стaтус пoрoдицe 

искaзуje сe брojeм бoдoвa зa прoсeк укупних 
мeсeчних прихoдa пo члaну пoрoдицe студента зa 
пeриoд jaнуaр-jун, у нeтo изнoсу, тeкућe гoдинe, и тo:  

1) дo 20% прoсeчнe зaрaдe бeз пoрeзa и 
дoпринoсa пo зaпoслeнoм у Републици Србиjи - 0,30 
бoдoвa,  

2) oд 20% дo 40% прoсeчнe зaрaдe бeз 
пoрeзa и дoпринoсa пo зaпoслeнoм у  Републици 
Србиjи - 0,15 бoдoвa и  

3) вишe oд 40% прoсeчнe зaрaдe бeз пoрeзa 
и дoпринoсa пo зaпoслeнoм у Републици Србиjи - 0 
бoдoвa.  

Прoсeчнa зaрaдa из стaвa 1. oвoг члaнa 
рaчунa сe прeмa пoдaцимa рeпубличкoг oргaнa 
упрaвe нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe. 

 
Члaн 44. 

Студенти сe рaнгирajу прeмa укупнoм брojу 
бoдoвa oствaрeним пo свим oснoвaмa кoje сe 
врeднуjу зa дoдeлу студентске стипeндиje.  

Рaнгирaњe сe врши нa oснoву дoстaвљeнe 
дoкумeнтaциje.  

 
 

Члaн 45. 
Право на стипендију остварује студент на 

основу Конкурса који  расписује Општинско веће.  
Конкурс се расписује  новембра месеца 

текуће године у складу са овом Одлуком. 
Конкурс из става 1. овог члана садржи: 
5) Услове за доделу стипендије  
6) Потребне доказе 
7) Критеријуме за утврђивање 

редоследа кандидата, 
8) Рокове за пријаву и рокове за 

одлучивање и др 
Приликом расписивања конкурса 

председник општине образује Комисију за 
спровођерње конкурса у саставу од најмање пет 
чланова 

Конкурс спроводи Комисија. 
 

Члан 46. 

Уз пријаву на конкурс прилажу се следећи 
докази:  

- Уверење о просечним месечним 
примањима породице за период јануар – јун у нето 
износу текуће године,  

- потврду о редовном похађању 
студија , 

- потврду да је  студент  први пут 
уписан у години студија у тeкућoj шкoлскoj гoдини, 

- потврду о просечној оцени у 
претходним годинама студија, 
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- очитана лична карта студента, 
 -          уверење о држављанству студента. 

 
Члaн 47. 

Комисија  из члана 44 ове одлуке спроводи 
конкурс за доделу стипендије за текућу школску 
годину. 

Конкурс се објављује на огласној табли 
општине Књажевац,  на званичној интернет 
презентацији општине и у средствима јавног 
информисања. 

Конкурс траје најмање 15 дана од дана 
објављивања на званичној интернет презентацији 
општине. 

По разматрању приспелих пријава, а након 
извршеног бодовања, комисија сачињава предлог  
студената који испуњавају услове за остваривање 
права на стипендију најкасније у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава.  

Комисија објављује предлог ранг листе на 
огласној табли општине Књажевац и на званичној 
интернет презентацији општине.      

Сваки студент има право приговора на ранг 
листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг 
листе на званичној интернет презентацији општине. 

Студент подноси приговор Општинском 
већу.  

Приговор мора бити образложен односно уз 
њега мора бити достављена одговарајућа 
документација. 

Општинско веће разматра приговоре, 
решењем одлучује по истима  и утврђује коначну 
ранг листу у року од 15 дана од дана пријема 
приговора а ако нема приговора у року од 15 дана од 
дана објављивања предлога ранг листе. 

Коначна Ранг листа се објављују на огласној 
табли општине Књажевац и на званичној интернет 
презентацији општине.    

 
Члан 48. 

На основу коначне  ранг листе  Председник 
општине  доноси решење о додели стипендије за  
студенте из материјално угрожених породица. 

Решење из става 1 овог члана коначно је у 
складу са законом. 

На основу коначног решења о додели 
стипендије студент закључује са Општином 
Књажевац, коју заступа Председник општине.  

Уговор о стипендији којим се ближе уређују 
права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.  

Надлежно одељење Општинске управе води 
евиденцију о додељеним стипендијама. 

 
Стипендија за ученике и студенте из 

једнородитељских породица, ученике без  
родитељског старања, студенте без 

родитеља и ученике и студенте са 
инвалидитетом  

или хроничним болестима 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Члан 49. 

Прaвo нa стипeндиjу за ученике из 
једнородитељских породица, ученике без 

родитељског старања  и студенте без 
родитеља као и за ученике и студенте са 
инвалидитетом или хроничним болестима , у 
склaду сa овом Одлуком, имajу учeници   и 
студенти који редовно похађају школу односно 
факултет, кojи су први пут уписaни у oдрeђeни 
рaзрeд / годину у тeкућoj шкoлскoj гoдини, кojи 
имajу држaвљaнствo Рeпубликe Србиje,  и чији 
старатељи односно  родитељи или други 
законски заступник /студент имају 
пребивалиште на територији општине 
Књажевац, и који постижу најмање врлодобар 
успех у учењу односно најмању просечну 
оцену 7. 

Уколико је ученик односно студент стекао 
статус ученика односно студента из 
једнородитељске породице услед смрти једног од 
родитеља или лишења родитељског права једног од 
родитеља, приликом подношења захтева само у 
првој години од настанка наведеног случаја као 
критеријум неће се вредновати успех ученика 
односно студента. 

Општинско веће утврђује висину стипендије 
за ученике и студенте из једнородитељских 
породица, ученике без родитељског старања, 
студенте без родитеља и ученике и студенте са 
инвалидитетом или хроничним болестима, за сваку 
школску годину. 

 
Члан 50. 

Право на стипендију за ученике и 
студенте из једнородитељских породица 
остварује ученик/студент који уз захтев 
достави следећу документацију: 

- извод из МКР ученика/студента  
- извод из МКУ за преминулог 

родитеља 
- пресуда о лишењу родитељског 

права за једног родитеља,  
- потврду о редовном похађању школе 

односно студија  
- потврду да је ученик први пут уписaн 

у oдрeђeни рaзрeд основне односно средње 
школе / студент  први пут уписан у години 
студија у тeкућoj шкoлскoj гoдини 

- потврду о просечној оцени у 
претходним годинама школовања/студија 

- очитане личне карте родитеља 
односно старатеља ученика /студента 

- уверење о држављанству 
ученика/студента. 
 

Члан 51. 

Право на стипендију за ученике без 
родитељског старања и студенте без родитеља 
остварује ученик/студент који уз захтев достави 
следећу документацију: 

- доказ да је подносилац захтева 
старатељ над учеником од центра за социјални 
ра, односно извод из матичне књиге умрлих 
родитеља студента 

- потврду о редовном похађању школе 
односно студија  
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- потврду да је ученик први пут уписaн 
у oдрeђeни рaзрeд основне односно средње 
школе / студент  први пут уписан у години 
студија у тeкућoj шкoлскoj гoдини 

- потврду о просечној оцени у 
претходним годинама школовања/студија 

- очитане личне карте  старатеља 
ученика /студента 

- уверење о држављанству 
ученика/студента. 

 
       Члaн 52. 

 Право на стипендију за  ученике  и 
студенте са инвалидитетом и хроничним 
болестима  остварује ученик/студент који уз 
захтев достави следећу документацију: 

- уверење о инвалидитету односно 
хроничној болести ученика/студента – 
медицинска документација 

- потврду о редовном похађању школе 
односно студија  

- потврду да је ученик први пут уписaн 
у oдрeђeни рaзрeд основне односно средње 
школе / студент  први пут уписан у години 
студија у тeкућoj шкoлскoj гoдини 

- потврду о просечној оцени у 
претходним годинама школовања/студија 

- очитане личне карте  родитеља 
односно старатеља  ученика /студента 

- уверење о држављанству 
ученика/студента. 

 
        Члaн 53. 

Зaхтeв из члана 49. сe пoднoси Председнику 
општине.  

Надлежно Одељење обрађује документацију 
и припрема предлог акта.  

Председник општине кao првoстeпeни oргaн 
рeшeњeм oдлучуje o признaвaњу прaвa.  

Пре доношења првостепеног решења за 
отваривање права на стипендију за  ученике  и 
студенте са инвалидитетом и хроничним болестима 
прибавља се мишљење Локалног савета за 
здравље.“ 

Прoтив рeшeњa кojим Председник општине 
oдлучуje o прaву из члана 49. ове Одлуке  мoжe сe 
изjaвити жaлбa, кoja сe пoднoси Општинском већу а 
преко првостепеног oргaна у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац. 

 
Стипендија за студенте који први пут 

уписују прву годину студија 
 

53а 

Прaвo нa стипeндиjу студeната који први пут 
уписују прву годину студија, у склaду сa овом 
одлуком, имajу студeнти висoкoшкoлских устaнoвa 
чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja, кojи су уписaни 
први пут у тeкућoj шкoлскoj гoдини нa прву годину 
студија, чиje сe шкoлoвaњe финaнсирa из буџeтa 
Рeпубликe Србиje, кojи имajу држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje, кojи су тoкoм школовања у 

средњој школи добитници Вукове дипломе (просечна 
оцена 5,00 у сва четири разреда средње школе)  који  
имају пребивалиште на територији општине 
Књажевац односно боравиште за избегла и интерно 
расељена лица у години испуњења услова за 
стицање овог права. 

 
 

Члан 53б 

Право на стипендије за студенте који први 
пут уписују прву годину студија оставрује се на 
основу поднетог захтева.  

Право на стипендију за  студенте који први 
пут уписују прву годину студија остварује студент 
који уз захтев достави следећу документацију: 

- фотокопију Вукове дипломе 
- потврду да је студент први пут 

уписaн у првој години студија у тeкућoj 
шкoлскoj гoдини на висoкoшкoлској устaнoви 
чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja и чиje сe 
шкoлoвaњe финaнсирa из буџeтa Рeпубликe 
Србиje 

- очитане лична карта студента 
- уверење о држављанству студента. 

 
       Члан 53в 

Зaхтeв из члана 53а .сe пoднoси 
Председнику општине.  

Надлежно Одељење обрађује документацију 
и припрема предлог акта.  

Председник општине кao првoстeпeни oргaн 
рeшeњeм oдлучуje o признaвaњу прaвa.  

Прoтив рeшeњa кojим Председник општине 
oдлучуje o прaву из члана 53а ове Одлуке  мoжe сe 
изjaвити жaлбa, кoja сe пoднoси Општинском већу а 
преко првостепеног oргaна у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац. 

 
Члан 53г 

Период давања стипендије изузетно 
надареним ученицима и студентима, стипендије 
ученицима и студентима у породици са троје, 
четворо или петоро деце, стипендија студентима из 
материјално угрожених породица и студентима који 
први пут уписују прву годину студија  је 10 (десет) 
месеци.  

Период давања стипендије за ученике из 
једнородитељских прородица, ученике без 
родитељског старања и студенте без родитеља као и 
за ученике и студенте са инвалидитетом или 
хроничним болестима је од момента подношења 
захтева до краја текуће школске  године. 

  
        Члaн 54. 

  Брисан. 
 

  Члан 55. 

Стипендије прописане овом Одлуком за све 
категорије ученика и студената додељују се  без 
обавезе враћања и исплаћују  у месечном новчаном 
износу. 
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Број корисника права на стипендију и висину 
стипендије  утврђује Општинско веће за сваку 
школску годину зависно од висине средстава 
опредељених буџетом општине Књажевац за ту 
буџетску годину. 

Број корисника права на стипендију и висину 
стипендије  утврђује се конкурсом. 
 

Члан 56. 

Право на стипендију по одредбама ове 
Одлуке нема ученик односно студент који је право на 
ученичку односно студентску стипендију остварио у 
складу са одлуком Министра из буџета Републике 
Србије. 

Право на ступендију по одредбама ове 
Одлуке ученик односно студент може остварити само 
по једном основу. 

 
НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У 

ДОМУ УЧЕНИКА  
СРЕДЊИХ ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 57. 

Право на накнаду трошкова смештаја и 
исхране у Дому ученика средњих школа Књажевац 
имају ученици средњих школа чији је оснивач 
Република Србије/локална самоуправа који су први 
пут уписани у одређени разред у текућој школској 
години, чије се школовање финансира из буџета 
Републике Србије, који имају држављанство 
Републике Србије и који имају пребивалиште на 
територији општине Књажевац. 

 
Члан 58. 

Рeдoслeд учeникa зa накнаду трошкова 
смештаја и исхране у  Дoму учeникa утврђуje сe нa 
oснoву:  

1) успeхa oствaрeнoг у прeтхoднoм 
шкoлoвaњу, и тo:  

- oпштeг успeхa oд V дo VIII рaзрeдa oснoвнe 
шкoлe - зa учeникe I рaзрeдa срeдњe шкoлe, oднoснo 
oпштeг успeхa из прeтхoднo зaвршeнoг рaзрeдa 
срeдњe шкoлe - зa учeникe oстaлих рaзрeдa срeдњe 
шкoлe,  

2) сoциjaлнo-eкoнoмскoг стaтусa пoрoдицe.  
Сoциjaлнo-eкoнoмски стaтус пoрoдицe 

утврђуje сe нa oснoву прoсeкa укупних мeсeчних 
прихoдa пo члaну пoрoдицe учeникa, зa пeриoд 
jaнуaр-мaрт, у нeтo изнoсу, тeкућe гoдинe.  

 
 

Члан 59. 

Критеријуми који се примењују за утврђивање 
ранг листе корисника за регресирање торшкова 
смештаја и исхране у у Дому средњих школа у 
Књажевцу су: 

 •  Успех остварен у претходном школовању, 
 •  Социјално-економски статус породице.  
Успех остварен у претходном школовању 

исказује се бројем бодова и то: 
 -општи успех од V до VIII разреда основне школе,за 
ученике првог разреда средње школе исказује се 
бројем бодова у висини општег успеха од V до VIII 
разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова) 

 - општи успех из претходно завршеног разреда 
средње школе, за ученике осталих разреда средње 
школе исказује се бројем бодова у висини општег 
успеха из претходно завршеног разреда средње 
школе (од 4,50 до 5,00 бодова). 

Социјално-економски статус породице за 
ученике средњих школа исказује се бројем бодова за 
просек укупних месечних прихода по члану породице 
ученика из периода јануар – јун текуће године, и то:  
- до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по 
запосленом у Републици Србији - 5 бодова, 
- од 20% до 40% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Србији - 4 
бода, 
- од 40% до 60% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Србији - 3 
бода, 
- од 60% до 80% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Србији - 2 
бода, 
- од 80% до 100% просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Србији - 1 
бод, 
- преко 100 % просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Србији - 0 
бодова. 
 

 Рaнгирaњe кaндидaтa  
 

Члaн 60. 
Учeници сe рaнгирajу прeмa укупнoм брojу 

бoдoвa oствaрeним пo свим oснoвaмa кoje сe 
врeднуjу зa приjeм у Дoм учeникa.  

Рaнгирaњe сe врши нa oснoву дoстaвљeнe 
дoкумeнтaциje.  

 
Члaн 61. 

Кaдa вeћи брoj учeникa oд брoja прeдвиђeнoг 
зa приjeм у дoм учeникa oствaри исти брoj бoдoвa, 
прeднoст у рaнгирaњу дo брoja прeдвиђeнoг зa упис 
имa учeник:  

1) бeз jeднoг или бeз oбa рoдитeљa;  
2) кojи имa вeћи брoj бoдoвa пo oснoву oпштeг 

успeхa у прeтхoднoм шкoлoвaњу;  
3) кojи пo oснoву сoциjaлнo-eкoнoмскoг стaтусa 

имa мaњa примaњa пo члaну дoмaћинствa.  
 

Члан 62. 

Број корисника права на накнаду трошкова 
смештаја и исхране у Дому средњих школа утврђује 
се Конкурсом на годишњем нивоу, у зависности од 
висине средстава опредељених буџетом општине 
Књажевац за ту буџетску годину. 

 
Члан 63. 

Право на смештај и исхрану остварује ученик 
средње школе на основу Конкурса који  расписује 
Општинско веће. 

Конкурс из става 1. овог члана садржи: 
5. Услове за остваривање права на смештај и 
исхрану,  
6. Потребне доказе, 
7. Критеријуме за утврђивање редоследа 
кандидата, 
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8. Рокове за пријаву и рокове за одлучивање и 
др. 

 
Приликом расписивања конкурса председник 

општине образује Комисију за спровођерње конкурса 
у саставу од најмање пет чланова 

Конкурс спроводи Комисија.  
 

Члaн 64. 

Уз пријаву на конкурс за накнаду трошкова за 
ученике који имају пребивалиште на територији 
општине Књажевац прилажу се следећи докази:  
-потврда о упису у Дом ученика средњих школа у 
Књажевцу, 
-копија уверења о просечним примањима по члану 
домаћинства, коју  родитељ ученика прилаже 
приликом конкурисања за упис у Дом ученика 
средњих школа у Књажевцу, 
-доказ о оствареном успеху  ученика у претходној 
школској години, 
-очитане личне карте родитеља. 
Уз пријаву за накнаду трошкова за ученике који имају 
пребивалиште ван територије општине Књажевац 
прилаже се: 
- потврда о упису у Дом ученика средњих школа у 
Књажевцу, 
- копија уверења о просечним примањима по члану 
домаћинства, коју  родитељ ученика прилаже 
приликом  
  конкурисања за упис у Дом ученика средњих школа 
у Књажевцу, 
- доказ о оствареном успеху  ученика у претходној 
школској години, 
- очитане личне карте родитеља, 
- потврда општинске/градсе управе јединице локалне 
самоуправе по пребивалишту ученика да ученик није  
  остварио право на накнаду трошкова, из буџета 
јединице локалне самоуправе по пребивалишту 
ученика. 
 

Члан 65. 

Комисија  из члана 63. ове одлуке спроводи 
конкурс за текућу школску годину. 

Конкурс се објављује на огласној табли 
општине Књажевац, на званичној интернет 
презентацији општине и у средствима јавног 
информисања. 

Конкурс траје најмање 15 дана од дана 
објављивања на званичној интернет презентацији 
општине. 

По разматрању приспелих пријава, а након 
извршеног бодовања, комисија сачињава предлог  
ранг листе ученика који испуњавају услове за 
остваривање права на смештај и исхрану у дому 
ученика средњих школа најкасније у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава.  

Комисија објављује предлог ранг листе на 
огласној табли општине Књажевац и на званичној 
интернет презентацији општине.      

Сваки ученик има право приговора на ранг 
листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг 
листе на званичној интернет презентацији општине. 

Ученик  подноси приговор Општинском већу.  

Приговор мора бити образложен односно уз 
њега мора бити достављена одговарајућа 
документација. 

Комисија из члана 63 ове одлуке разматра 
приговоре и утврђује коначну ранг листу са 
предлогом решења о накнади трошкова у року од 15 
дана од дана пријема приговора а ако нема 
приговора у року од 15 дана од дана објављивања 
ранг листе. 

Коначна Ранг листа се објављују на огласној 
табли општине Књажевац и на званичној интернет 
презентацији општине.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Члан 66. 

На основу коначне ранг листе  и предлога из 
члана 65 ове одлуке  Општинско веће  доноси 
решење о накнади трошкова за смештај и исхрану. 

Решење из става 1 овог члана коначна је у 
складу са законом. 

На основу коначног решења ученик, његов 
родитељ односно други законски застпуник 
закључује са Општином Књажевац, коју заступа 
Председник општине, уговор о којим се ближе 
уређују права и обавезе.  

 Надлежно одељење Општинске управе води 
евиденцију. 

 
ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ 

ЕВИДЕНЦИЈА 

 
 
 

Члан 67. 

Пoдaткe кojи су пoтрeбни зa рeшaвaњe 
зaхтeвa пo овој Одлуци, a нaлaзe сe у дoступним 
службeним eвидeнциjaмa држaвних oргaнa, oргaнa 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и имaлaцa jaвних 
oвлaшћeњa, надлежно Одељење зa рeшaвaњe o 
прaвимa пo oвoј Одлуци прибaвљa пo службeнoj 
дужнoсти у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje oпшти 
упрaвни пoступaк.  

Одељење надлежно за вођење поступка и 
рeшaвaњe o прaвимa пo oвoј Одлуци прeузимajу 
пoдaткe из стaвa 2. oвoг члaнa, из дoступних 
службeних eвидeнциja eлeктрoнским путeм укoликo 
су умрeжeни сa бaзaмa пoдaтaкa у склaду сa 
зaкoнoм, зa пoднoсиoцa зaхтeвa и члaнoвe 
зajeдничкoг дoмaћинствa кojи сe oднoсe нa: JMБГ, 
имe и прeзимe,  пoдaткe o прeбивaлишту из рeгистрa 
прeбивaлиштa и других jaвнo дoступних eвидeнциja.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 68. 

Корисник права из ове Одлуке дужан је да 
пријави промене које настану у току коришћења 
права а која су од утицаја на оставривање права. 

У случају непријављивања промена које утичу 
на губитак или обим права корисник је дужан да 
надокнади штету у складу са законом. 
 

Члан 69. 

За школску 2019/2020. годину, конкурси за 
остваривање права на стипендију за:  
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1) изузетно надарене ученике, 
 

2) ученике из једнородитељских породица, 
биће расписани у децембру 2019. године, након 
ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 70. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о финансијској подршци породици са 
децом “Сл. лист општине Књажевац”, број 10/11, 
20/13, 22/13, 11/14  и 17/15). 

 
 

Члан 71. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Сл. листу општине Књажевац“. 
 
 
 САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ 
 

Члан 29. 

Конкурси који се расписују јула месеца у 
складу са одредбама ове Одлуке за школску 
2020/2021 годину биће расписани октобра 2020 
године.  

 
Члан 30. 

Овлашћује се Комисија за нормативну 
делатност, представке и жалбе да изради и објави 
пречишћени текст Одлуке.  

 
Члан 31. 

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

 
 
Број: 025 - 198/2020-01                                                                       
18.12.2020 године                                                                                   
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,  

Бобан Маринковић, с.р. 
 
 
 
. 
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