СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 5. НОВА ВАРОШ, 23. ЈУН 2014. ГОДИНЕ

1
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 129/2007), члана 2.став
1.тачка 53, члана 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011 и
93/2012) и члана 40. Статута општине Нова Варош,"(Службени лист општине Нова Варош" бр.10/2008,) а на предлог
Општинског већа општине Нова Варош, Скупштина општине Нова Варош је на седници одржаној 20.06.2014. године,
донела
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени приходи и примања,расходи и издаци буџета општине Нова Варош за 2013.годину (у даљем
тексту:буџет), састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине.. 589.849.079
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:...........................................................................................581.256.002
буџетска средства.........................................................................................................539.497.194
сопствени приходи и остали извори.................................................................................29.426.000
Донације.................................................................................................................................12.332.808
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ...................................8.593.077
2.Укuпни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине..........................................603.137.876
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему…………………………………………..…………..........450.808.760
текући буџетски расходи…………………..………………………………...……...416.899.302
расходи из сопствених прихода и других извора…………………………………...…….24.628.458
донације……………………………………………………………………………...………..9.281.000
2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ………………………...…152.329.115
Текући буџетски издаци……………………………………………………………...……145.527.607
Издаци из сопствених прихода и других извора……………………………………...……...180.000
Донације………………………………………………………………………………………6.621.508
3. Буџетски суфиццит/ дефицит....................................................................................................-13.288.796
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хар. од вредности ..621.000
5.Укупан фискални суфицит/дефицит........................................................................................-13.288.796
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од продаје финансијске имовине ..............................................................................183.146
2. Примања од задуживања..............................................................................................................
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3. Издаци за отплату главнице дуга .............................................................................................7.707.258
4. Неутрошена средства из предходних година из свих извора.. ..........................................38.570.959
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ …………………………………………………………………………30.425.847

Економска класификација

Планирана средства
из буџета

Остварена средства
из буџета за период
1-12.2013.

2

3

3

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I. УКУПНА ПРИМАЊА
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи

2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта,природних добара,
обала и шумског и грађ. земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

7
71

632.171.356,00
237.580.000,00

539.497.193,95
212.082.430,69

711
714

160.180.000,00
10.950.000,00

140.828.706,58
7.343.342,07

712+713+716
74
7411

66.450.000,00
131.248.500,00
1.200.000,00

63.910.382,04
110.386.836,21
1.339.428,38

7415

115.000.000,00

97.752.324,20

771

1.590.000,00

1.905.214,22

742+743+744
731
733
745

9.048.500,00
261.752.856,00
6.000.000,00

7.260.505,69
2.748.245,92
212.374.466,91
4.034.577,94

8.600.000,00

8.593.077,00

4
41
42
44
45
47
48+49
463+464

489.396.293,75
110.688.000,00
228.463.336,00
442.000,00
18.700.000,00
12.127.000,00
38.295.443,75
80.680.514,00

416.899.302,34
102.110.151,84
193.307.179,74
341.551,56
12.400.535,01
11.722.749,18
29.456.037,28
67.561.097,73

5

226.055.000,00

145.527.607,38

(7+8)-(4+5)

-74.679.937,75

-14.336.638,77

92
91
911

0,00
50.000.000,00
50.000.000,00

183.146,09
0,00
0,00

9113+9114

50.000.000,00

4. Продаја добра и услуга иновчане казне
5. Донације иностраних држава
6.. Трансфери
7Остали приходи
Капитални приходи - примања од продаје
нефинансијске имовине
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи и резерва
7. Текући трансфери
Капитални расходи
III . БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ) (I-II)

8

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV. Примања од продаје финансијске
имовине
V. Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора
9111+9112+9115+9116+9117+
9118+9119
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2. Примања од иностраног задуживања
VI. Набавка финансијске имовине
VII. Отплата главнице
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама и пословним
банкама

912
62

900.000,00

621.000,00

61

8.270.000,00

7.707.258,27

611

8.270.000,00

7.707.258,27

74.679.937,75

25.704.825,57

-74.679.937,75

-14.336.638,77

0,00

11.368.186,80

33.849.937,75

33.849.937,75

6113+6114

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
6111+6112+6115+6116+6117+
6118+6119
2. Отплата главнице страним кредиторима
VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
.УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ
(УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ
(УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ)
плус НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
IX НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

3

Члан 2.
ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2013.ГОДИНУ И ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.-12. 2013.

Конто

НАЗИВ КОНТА

1

2

321311

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

711

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

711110

Порез на зараде

711120
711140

Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од имовине (порез на земљиште, и
порез на накнаду од пољопривреде и шумарства

711160

Порез на приходе од осигурања лица

711180

Самодопринос
Порез на друге приходе (порез на приходе од профес.
спортиста, стручњака, уговор о делу, привремени и
повремени послови, управни надзори, одбори и други
уговори о раду)

711190

УКУПНО 711:
712
712110

Планирано
у 2013. год.

Остварено
од I-XII 2013.

% остварења

3

33,849,937.75

33,849,937.75

134.700.000,00

118.749.583,20

88,16

8.730.000,00

7.493.838,09

85,84

5.000.000,00

4.655.663,18

93,11

50.000,00

55.645,57

111,29

200.000,00

86.280,32

43,14

11.500.000,00

9.787.696,22

85,11

160.180.000,00

140.828.706,58

87,92

300.000,00

226.747,25

75,58

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
Порез на фонд зарада
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УКУПНО 712:
713

300.000,00

226.747,25

75,58

37.000.000,00

33.795.404,61

91,34

600.000,00

347.879,22

57,98

5.500.000,00

4.080.714,28

74,19

50.000,00

0,00

0,00

43.150.000,00

38.223.998,11

88,58

50.000,00

0,00

0,00

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклоне

713420

Порез на капиталне трансакције

713610

Остали порези на доходак (порез на акције, на име и
уделе и др..)
УКУПНО 713:

714
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ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714430

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714510

Порези на моторна возила

7.400.000,00

5.103.415,00

68,97

714540

Накнада за коришћење добара од општег интереса

1.000.000,00

67.209,53

6,72

714550

Боравишне таксе

1.000.000,00

758.945,00

75,89

714560

Општинске и градске накнаде

1.400.000,00

1.410.915,14

100,78

714570

Општинске и градске комуналне таксе

100.000,00

2.857,40

2,86

10.950.000,00

7.343.342,07

67,06

Комунална такса на истицање фирме

23.000.000,00

25.459.636,68

110,69

УКУПНО 716:

23.000.000,00

25.459.636,68

110,69

УКУПНО 714:
716
716110

731

ДРУГИ ПОРЕЗИ

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

731150

Текуће донације од иностраних држава у корист
нивоа општине

0,00

2.748.245,92

731250

Капиталне донације од иностраних држава у
корист нивоа општине

0,00

0,00

УКУПНО 731:

0,00

2.748.245,92

253.805.836,00

203.464.712,00

80,17

7.947.020,00

8.909.754,91

112,11

733

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733150

Текући трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општине

733250

Капитални трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општине
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УКУПНО 733:
741

261.752.856,00

212.374.466,91

81,14

1.200.000,00

1.339.428,38

111,62

500.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.202.278,88

120,23

113.300.000,00

96.540.052,90

85,21

200.000,00

9.992,42

5,00

116.200.000,00

99.091.752,58

85,28

100.000,00

67.314,27

67,31

1.000.000,00

819.433,84

81,94

200.000,00

130.432,58

65,22

1.300.000,00

1.017.180,69

78,24

5.500.000,00

4.356.825,00

79,22

300.000,00

38.000,00

12,67

5.800.000,00

4.394.825,00

75,77

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општине

1.948.500,00

1.848.500,00

94,87

УКУПНО744

1.948.500,00

1.848.500,00

94,87

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
општина

6.000.000,00

4.034.577,94

67,24

УКУПНО 745:

6.000.000,00

4.034.577,94

67,24

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741150

Камата на средства буџета општина

741510

Накнада за коришћење природних добара

741520

Накнада за коришћење шумског и пољоп. земљишта

741530

Накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта

741560

Накнада за коришћење ваздухопловног простора и
накнада за воде
УКУПНО 741:

742

ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА

742150

Приходи од продаје добара и услуга

742250

Такса у корист нивоа општине

742350

Приходи општинских органа од споредне продаје
добара и услуга
УКУПНО 742:

743

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ

743320

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје

743350

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист
нивоа општина
УКУПНО 743:

744

744150

745
745150

770
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ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
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Меморандумске ставке за рефундацију расхода

1.590.000,00

1.905.214,22

119,82

УКУПНО 771:

1.590.000,00

1.905.214,22

119,82

Примања од продаје непокретности у корист
нивоа општине

7.600.000,00

8.383.077,00

110,30

УКУПНО 811

7.600.000,00

8.383.077,00

110,30

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

813

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНЕ

813150

Примања од продаје осталих основних средстава у
корист нивоа општине

1.000.000,00

210.000,00

21,00

УКУПНО813:

1.000.000,00

210.000,00

21,00

911

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

911450

Примања од задуживања од пословних банака у
земљи

50.000.000,00

0,00

УКУПНО 911

50.000.000,00

0,00

921

921950

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала у корист општине

183.146,09

УКУПНО 921

183.146,09

УКУПНИ ПРИХОДИ СА НЕРАСПОРЕЂЕНИМ
ВИШКОМ ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

ПРИХОДИ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА

724.621.293,75

582.123.354,79

80,33

93.812.000,00

41.759.000,00

44,51

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
ДРУГИХ ИЗВОРА
УКУПНО

4721021,08
818.433.293,75

Члан 3.

Расходи

и издаци буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима и то:

628.603.375,87

76,81
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2

3

Планирана
средства из
осталих извора
за 2013.

Укупно
планирана
средства за
2013.годину
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Остварено из
буџета у
периоду 1_12
2013. године

Остварено из
осталих извора
у периоду 1_12
2013

3

Укупно
остварено за
2013. годину

3

1

41

РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

110.688.000,00

6.148.000,00

116.836.000,00

102.110.151,84

5.907.000,00

108.017.151,84

Плате, додаци и
накнаде запослених

84.520.000,00

4.858.000,00

89.378.000,00

79.800.720,65

4.212.000,00

84.012.720,65

Социјални доприноси
на терет послодавца

15.128.000,00

795.000,00

15.923.000,00

14.270.577,00

604.000,00

14.874.577,00

Накнаде у натури

90.000,00

245.000,00

335.000,00

0,00

259.000,00

259.000,00

414

Социјална давања
запосленима

3.460.000,00

220.000,00

3.680.000,00

2.154.098,68

790.000,00

2.944.098,68

415

Накнада запослених

730.000,00

430.978,72

42.000,00

472.978,72

416

Награде, бонуси и
остали посебни расходи

30.000,00

1.890.000,00

1.439.972,82

4.900.000,00

4.013.803,97

228.463.336,00

63.882.000,00

292.345.336,00

193.307.179,74

27.850.457,66

221.157.637,40

49.760.000,00

14.642.000,00

64.402.000,00

43.055.982,06

2.739.000,00

45.794.982,06

2.290.000,00

545.000,00

2.835.000,00

1.590.890,34

507.000,00

2.097.890,34

411
412

413

730.000,00

1.860.000,00

1.439.972,82

42

Дневнице одборника и
општинског већа
КОРИШЋЕЊЕ
УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

54.491.000,00

14.495.000,00

68.986.000,00

47.050.580,10

7.412.000,00

54.462.580,10

424

Специјализоване услуге

71.170.336,00

17.375.000,00

88.545.336,00

65.582.682,39

10.221.457,66

75.804.140,05

425

Текуће поправке и
одржавања

37.560.000,00

2.215.000,00

39.775.000,00

26.978.098,55

600.000,00

27.578.098,55

426

Материјал

13.192.000,00

14.610.000,00

27.802.000,00

9.048.946,30

6.371.000,00

15.419.946,30

44

ОТПЛАТА КАМАТА

442.000,00

30.000,00

472.000,00

341.551,56

25.000,00

366.551,56

441

Отплате домаћих
камата

420.000,00

0,00

420.000,00

323.852,60

25.000,00

348.852,60

444

Пратећи трошкови
задуживања

45

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције
нефинансијским
корпорацијама

417

4.900.000,00

4.013.803,97

22.000,00

30.000,00

52.000,00

17.698,96

17.698,96

18.700.000,00

10.000.000,00

28.700.000,00

12.400.535,01

12.400.535,01

18.700.000,00

10.000.000,00

28.700.000,00

12.400.535,01

12.400.535,01

ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ

80.680.514,00

0,00

80.680.514,00

67.561.097,73

67.561.097,73

463

Трансфери осталим
нивоима власти

77.215.514,00

0,00

77.215.514,00

64.964.389,16

64.964.389,16

464

Дотације
организацијама
обавезног социјалног
осигурања

1.965.000,00

0,00

1.965.000,00

1.945.720,65

1.945.720,65

Остале донације
дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА
ПОМОЋ

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

650.987,92

650.987,92

12.127.000,00

0,00

12.127.000,00

11.722.749,18

11.722.749,18

46

465
47
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472

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

12.127.000,00

0,00

12.127.000,00

11.722.749,18

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

33.999.560,75

82.000,00

34.081.560,75

29.456.037,28

481

Дотације невладиним
организација

28.795.957,75

5.000,00

28.800.957,75

26.718.572,53

482

Остали порези

1.142.500,00

57.000,00

1.199.500,00

377.645,93

18.000,00

395.645,93

483

Новчане казне и пенали
по решењу суда

3.777.500,00

20.000,00

3.797.500,00

2.339.818,82

109.000,00

2.448.818,82

484

Накнада штете од
елементарних непогода

283.603,00

0,00

283.603,00

20.000,00

20.000,00

49

РЕЗЕРВЕ

4.295.883,00

0,00

4.295.883,00

0,00

0,00

499

4.295.883,00

0,00

4.295.883,00

0,00

51

Средства резерве
ОСНОВНА
СРЕДСТВА

226.055.000,00

13.670.000,00

239.725.000,00

145.527.607,38

511

Зграде и грађевински
објекти

117.800.000,00

3.500.000,00

121.300.000,00

512

Машине и опрема

102.605.000,00

10.075.000,00

112.680.000,00

515

Нематеријална имовина

1.100.000,00

95.000,00

541

Грађевинско земљиште

4.550.000,00

61

ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата кредита
домаћим кредиторима

62

НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

621

Набавка домаће
финансијске имовине
УКУПНО:

11.722.749,18
127.000,00

29.583.037,28
26.718.572,53

0,00
6.801.508,21

152.329.115,59

95.325.336,62

20.000,00

95.345.336,62

44.838.557,31

6.690.508,21

51.529.065,52

1.195.000,00

927.234,45

91.000,00

1.018.234,45

0,00

4.550.000,00

4.436.479,00

4.436.479,00

8.270.000,00

0,00

8.270.000,00

7.707.258,27

7.707.258,27

8.270.000,00

0,00

8.270.000,00

7.707.258,27

7.707.258,27

900.000,00

0,00

900.000,00

621.000,00

621.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

621.000,00

724.621.293,75

93.812.000,00

818.433.293,75

570.755.167,99

621.000,00
40.710.965,87

611.466.133,86

Члан 4.
ПОСЕБАН ДЕО
Средства из буџета у износу од 570.755.167,99 динара и средства од додатних прихода директних и
индиректних корисника буџета у укупном износу од 40.710.965,87 динара, распоређују се по корисницима и
врстама издатака и то.
Раз Гл Фун Поз Екон
ОПИС
Планирани
Планирани
Укупно
Извршени
део ав кци ициј омска
расходи
расходи из
планирани
расходииз
а
ја
а
класи
ИЗ БУЏЕТАу
других
расходи
буџета у периоду
фика
2013. год.
извора
I-XII 2013. god.
ција

1

2

3

4

5

6

Извршени
расходи из
других
извора

10
7

8

Укупно
извршени
расходи

%
изврш
ења
расход
а из
буџета

12
11

13

9
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

2

3
4

5

411

Плате, додаци и накнаде

2.045.000,00

41111 Плате, додаци и накнаде
2.045.000,00
0
функционера
412 Социјални доприноси на
366.000,00
терет послодавца
41200 Социјални доприноси на
366.000,00
0
терет послодавца
414 Социјална давања
0,00
запосленима
415 Накнаде трошкова за
60.000,00
запослене
41511 Накнаде трошкова за
60.000,00
0
запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
41610 Награде запосленима и остали посебни расходи

2.045.000,00

1.984.858,52

1.984.858,52

97,06

2.045.000,00

1.984.858,52

1.984.858,52

97,06

366.000,00

355.289,60

355.289,60

97,07

355.289,60
0,00

0,00

0,00

60.000,00

41.094,43

41.094,43

68,49

60.000,00

41.094,43

41.094,43

68,49
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0
6

7

417

Дневнице одборника

41711 Одборнички додатак
0
421 Стални трошкови

9

42140 Услуге комуникација
0
42190 Остали трошкови
0
422 Трошкови службених
путовања
42210 Трошкови службених
0
путовања у земљи
функционера и oдборника
42220 Трошкови службеног
0
путовања у иностранство
функционера и одборника
423 Услуге по уговору

10

42319
0
42330
0
42340
0
42370
0
426

8

3.500.000,00

3.500.000,00

3.069.545,48

3.069.545,48

87,70

3.500.000,00

3.500.000,00

3.069.545,48

3.069.545,48

87,70

100.000,00

100.000,00

16.874,19

16.874,19

16,87

50.000,00

50.000,00

15.724,19

15.724,19

31,45

50.000,00

50.000,00

1.150,00

1.150,00

2,30

160.000,00

160.000,00

99.151,00

99.151,00

61,97

100.000,00

100.000,00

99.151,00

99.151,00

99,15

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

3.580.000,00

3.580.000,00

3.290.101,47

3.290.101,47

91,90

Административне услуге

1.800.000,00

1.800.000,00

1.625.211,55

1.625.211,55

90,29

Услуге образовања и
усавршавања запослених
Услуге информисања

60.000,00

60.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

100.000,00

Административни
300.000,00
материјал
42610 Административни
100.000,00
0
материјал
42640 Материјал за саобраћај
100.000,00
0
42680 Материјал за одржавање
100.000,00
0
хигијене и угоститељство
Извори финансирања за функцију 110

Репрезентација

0,00

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

98,77

100.000,00

64.889,92

64.889,92

64,89

300.000,00

77.269,50

77.269,50

25,76

100.000,00

69.723,50

69.723,50

69,72

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

7.546,00

7.546,00

7,55

Приходи из буџета

10.111.000,00

10.111.000,00

8.934.184,19

8.934.184,19

88,36

Укупно за функцију 110:

10.111.000,00

10.111.000,00

8.934.184,19

8.934.184,19

88,36

1.000.000,00

1.000.000,00

879.092,00

879.092,00

87,91

100.000,00

100.000,00

14.259,00

14.259,00

14,26

ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА за савете МЗ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
11

416

12

421

Накнаде члановима
комисија
Стални трошкови

13

423

Услуге по уговору

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

14

426

Материјал

50.000,00

50.000,00

10.589,80

10.589,80

21,18

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

1.200.000,00

1.200.000,00

903.940,80

903.940,80

75,33

Укупно за функцију 160:

1.200.000,00

1.200.000,00

903.940,80

903.940,80

75,33

Извори финансирања за раздео 1:

2

Приходи из буџета

11.311.000,00

11.311.000,00

9.838.124,99

9.838.124,99

86,98

УКУПНО РАЗДЕО 1:

11.311.000,00

11.311.000,00

9.838.124,99

9.838.124,99

86,98

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
15

16

17

411

Плате, додаци и накнаде

4.365.000,00

4.365.000,00

4.349.650,61

4.349.650,61

99,65

41111 Плате, додаци и накнаде
0
функционера
412 Социјални доприноси на
терет послодавца
41200 Социјални доприноси на
0
терет послодавца
413 Накнаде у натури

4.365.000,00

4.365.000,00

4.349.650,61

4.349.650,61

99,65

783.000,00

783.000,00

778.586,93

778.586,93

99,44

783.000,00

783.000,00

778.586,93

778.586,93

99,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

41310 Накнаде у натури
0,00
0
414 Социјална давања
0,00
запосленима
416 Наградезапосленима и остали посебни расходи

20

41610 Награде запосленима и остали посебни расходи
0
417 Накнаде члановима већа
1.400.000,00

21

41711 Накнаде члановима већа
0
421 Стални трошкови

18

42140 Услуге комуникација
0

1.400.000,00

944.258,49

944.258,49

67,45

1.400.000,00

1.400.000,00

944.258,49

944.258,49

67,45

280.000,00

280.000,00

137.028,17

137.028,17

48,94

240.000,00

240.000,00

125.949,17

125.949,17

52,48
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42190 Остали трошкови
0
422 Трошкови службених
путовања
42210 Трошкови службених
0
путовања у земљи
42220 Трошкови службеног
0
путовања у иностранство
423 Услуге по уговору

24

42310
0
42340
0
42370
0
42390
0
424

22

25

26

27
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40.000,00

40.000,00

11.079,00

11.079,00

27,70

750.000,00

750.000,00

674.351,91

674.351,91

89,91

500.000,00

500.000,00

426.320,91

426.320,91

85,26

250.000,00

250.000,00

248.031,00

248.031,00

99,21

1.826.000,00

1.826.000,00

1.789.716,05

1.789.716,05

98,01

Административне услуге

500.000,00

500.000,00

505.150,29

505.150,29

101,03

Услуге информисања

200.000,00

200.000,00

168.820,00

168.820,00

84,41

Репрезентација

726.000,00

726.000,00

725.335,76

725.335,76

99,91

Остале опште услуге
( општински празник)
Специјализоване услуге

400.000,00

400.000,00

390.410,00

390.410,00

97,60

3.375.000,00

3.375.000,00

3.311.480,38

3.609.950,63

106,96

42490 Остале специјализоване
3.375.000,00
3.375.000,00
3.311.480,38
298.470,25
3.609.950,63
0
услуге -канцеларија за
младе и пројекти родне
равноправности
Средства планирана у оквиру ове апропријације преносиће се за Канцеларију за младе и за пројекте родне равноправности

106,96

298.470,25

425 Текуће поправке и
400.000,00
400.000,00
214.243,70
одржавање
42521 Текуће одржавање опреме
400.000,00
400.000,00
214.243,70
0
426 Административни
1.160.000,00
1.160.000,00
842.258,76
материјал
42610 Административни
80.000,00
80.000,00
68.367,00
0
материјал
42640 Материјал за саобраћај
600.000,00
600.000,00
450.000,00
0
42680 Материјал за одржавање
300.000,00
300.000,00
153.291,76
0
хигијене и угоститељство
42690 Материјал за посебне
180.000,00
180.000,00
170.600,00
0
намене
472 Накнада за социјалну
850.000,00
850.000,00
783.750,00
заштиту из буџета
47271 Студенске стипендије
500.000,00
500.000,00
480.000,00
0
Средства ове апропријације преносиће се на основу правилника а по одлуци Председника општине

214.243,70

53,56

214.243,70

53,56

842.258,76

72,61

68.367,00

85,46

450.000,00

75,00

153.291,76

51,10

170.600,00

94,78

783.750,00

92,21

480.000,00

96,00

42.000,00

84,00

261.750,00

261.750,00

87,25

6,31

47271 Ученичке стипендије
50.000,00
50.000,00
42.000,00
0
Ова апропријација ће се извршавати на основу Правилника а по одлуци Председника општине
47271 Награде за вуковце
300.000,00
300.000,00
0
Ова апропријација ће се извршаватисе по Закључку Председника општине

28

29

482

100.000,00

100.000,00

6.310,00

6.310,00

48210 Остали порези
0

0,00

0,00

0,00

0,00

48220 Обавезне таксе
0

100.000,00

100.000,00

6.310,00

6.310,00

6,31

3.000.000,00

3.000.000,00

2.145.068,66

2.145.068,66

71,50

3.000.000,00

3.000.000,00

2.145.068,66

2.145.068,66

71,50

18.289.000,00

15.976.703,66

15.976.703,66

87,36

483

Порези, обавезне таксе и
казне

Новчане казне и пенали
по решењу судова

48310 Новчане казне и пенали по
0
решењу судова

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета

18.289.000,00

04 Сопствени приходи

0,00

06 Донсције од међун. Организација
Укупно за функцију 110:

18.289.000,00

18.289.000,00

15.976.703,66

298.470,25

298.470,25

298.470,25

16.275.173,91

88,99
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18.289.000,00

18.289.000,00

15.976.703,66

39.000.000,00

39.000.000,00

39.000.000,00

39.000.000,00

6.981.000,00

298.470,25

16.275.173,91

88,99

36.397.700,96

36.397.700,96

93,33

36.397.700,96

36.397.700,96

93,33

6.981.000,00

6.543.241,12

6.543.241,12

93,73

6.981.000,00

6.981.000,00

6.543.241,12

6.543.241,12

93,73

0,00

0,00

0,00

0,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

130

Опште услуге

30

31

32

33

34

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
41110 Плате, додаци и накнаде
0
запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца
41200 Социјални доприноси на
0
терет послодавца
413 Накнаде у натури
41310 Накнаде у натури
0
414 Социјална давања
запосленим
41410 Исплата накнада за време
0
одсуствовања са посла на
терет фондова
41430 Отпремнине и помоћи
0
41440 Помоћ у медицинском
0
лечењу запослених,чл.уже
породице и др. помоћи
415 Накнаде за запослене

36

41510 Накнаде трошкова за
0
запослене
416 Награде, бонуси и остали
расходи
41610 Награде запосленима и
0
остали посебни
расходи( накнаде
члановима комисија)
421 Стални трошкови

37

42110
0
42120
0
42130
0
42140
0
42150
0
42190
0
422

35

0,00

0,00

1.494.534,79

1.494.534,79

58,61

1.350.000,00

1.350.000,00

1.239.039,79

1.239.039,79

91,78

1.000.000,00

1.000.000,00

255.495,00

255.495,00

25,55

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

311.365,19

311.365,19

62,27

500.000,00

500.000,00

311.365,19

311.365,19

62,27

320.000,00

320.000,00

195.673,40

195.673,40

61,15

320.000,00

320.000,00

195.673,40

195.673,40

61,15

16.000.000,00

16.000.000,00

14.311.094,88

14.311.094,88

89,44

1.850.000,00

1.850.000,00

1.499.208,90

1.499.208,90

81,04

4.650.000,00

4.650.000,00

3.957.593,69

3.957.593,69

85,11

Комуналне услуге

7.540.000,00

7.540.000,00

7.619.398,19

7.619.398,19

101,05

Услуге комуникација

1.300.000,00

1.300.000,00

906.374,40

906.374,40

69,72

Трошкови осигурања

560.000,00

560.000,00

319.291,70

319.291,70

57,02

Остали трошкови

100.000,00

100.000,00

9.228,00

9.228,00

9,23

700.000,00

700.000,00

432.891,00

432.891,00

61,84

38

39

42310
0
42320
0
42330
0
42340
0
42350
0
42391
0
424

700.000,00

700.000,00

432.891,00

432.891,00

61,84

3.900.000,00

3.900.000,00

3.179.823,63

3.179.823,63

81,53

Административне услуге

200.000,00

200.000,00

65.250,29

65.250,29

32,63

Компјутерске услуге

750.000,00

750.000,00

693.209,72

693.209,72

92,43

Услуге образовања и
усавршавања запослених
Услуге информисања

250.000,00

250.000,00

125.900,02

125.900,02

50,36

1.300.000,00

1.300.000,00

1.143.182,00

1.143.182,00

87,94

400.000,00

400.000,00

168.622,53

168.622,53

42,16

Остале опште услуге

1.000.000,00

1.000.000,00

983.659,07

983.659,07

98,37

Специјализоване услуге

1.750.000,00

17.750.000,00

1.190.735,74

9.932.723,15

55,96

600.000,00

600.000,00

464.373,35

464.373,35

77,40

150.000,00

150.000,00

162.682,39

162.682,39

108,45

17.000.000,00

563.680,00

9.305.667,41

54,74

2.400.000,00

2.111.442,69

2.111.442,69

87,98

Стручне услуге

42430 Медицинске услуге
0
42460 Услуге очувања животне
0
средине, науке и геодетске
услуге
42490 Остале специјализоване
0
услуге
425

0,00
2.550.000,00

Трошкови платног промета
и банкарских услуга
Енергетске услуге

Трошкови службених
путовања
42210 Трошкови службених
0
путовања у земљи
423 Услуге по уговору

40

0,00
2.550.000,00

Текуће поправке и
одржавање

1.000.000,00

2.400.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

8.741.987,41

8.741.987,41
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41

42510
0
42520
0
426

Текуће одржавање зграда и
објеката
Текућепоправке и
одржавање опреме
Материјал

2.000.000,00

2.000.000,00

1.907.051,02

1.907.051,02

95,35

400.000,00

400.000,00

204.391,67

204.391,67

51,10

2.187.000,00

2.187.000,00

1.619.228,67

1.619.228,67

74,04

42610
0
42630
0
42640
0

Административни
материјал
Материјал за образовање и
усавршавање запослених
Материјал за саобраћај

800.000,00

800.000,00

741.125,06

741.125,06

92,64

400.000,00

400.000,00

315.032,00

315.032,00

78,76

600.000,00

600.000,00

400.000,00

80.765,00

13,46

87.000,00

87.000,00

80.765,00

80.765,00

92,83

300.000,00

300.000,00

82.306,61

82.306,61

27,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.846.020,00

5.846.020,00

4.836.572,67

4.836.572,67

82,73

780.000,00

780.000,00

680.000,00

680.000,00

87,18

1.700.000,00

1.700.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

70,59

48194 Финансирање
0
парламентарних странака
заступљених у СО-е Нова
Варош

353.000,00

353.000,00

353.004,00

353.004,00

100,00

48199
0

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

100,00

48199 Стална конференција
0
градова Београд

350.000,00

350.000,00

212.872,00

212.872,00

60,82

48194 Удружење ратних и
0
мирнодопских војних
инвалида Нова варош

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

48194 Удруж.лица са посебним
0
потребама Нова Варош

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

48194 Друштво за спорт и
0
рекреацију инвалида рада
Нова Варош

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00

48194 Удружење цивилних
0
инвалида рата Нова Варош

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,00

48194 Удружење "Стара Рашка"
0
Београд

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

48194 Помоћ породицама
0
погинулих 1991.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00

48194 Удружење мултипле
0
склерозе Ужице

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

48194 Удружење параплегичара
0
и квадриплег.Ужице

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

42680 Материјал за одржавање
0
хигијене и угоститељство

42690 Материјал за посебне
0
намене
42

441

Отплате домаћих камата

44141 Отплата камата домаћим
0
пословним банкама

43

23. јун 2014. године

481

Дотације невладиним
организацијама

48193 Дотације верским
0
заједницама
48199 ОО Црвени крст Нова
0
Варош

Историјски архив Ужице
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48194 Савез слепих Србије 0
Пријепоље

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

100,00

48194 Савез глувих и наглувих
0
Ужице

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

100,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

100,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

100,00

300.000,00

300.000,00

282.134,17

282.134,17

94,04

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

48194 Удружење пензионера
0
Нова Варош
48194 Друштво за церебралну и
0
дечију парализу "Нада"
Нова Варош

48194
0

ЛПА за децу -Уницеф

48194 Удружење дистрофичара
0
Златиборског округа

Средства са ових апропријација преносиће се на основу захтева и документације , а по закњучку Председника општине
48194 Дотације осталим
0
непрофитним
институцијама и
удружењима

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

100,00

Средства ове апропријације преносиће се по конкурсу за пројекте

44

45

46

47

48

49

48194 Налед
0

126.000,00

126.000,00

125.958,00

125.958,00

99,97

48194 Биопланет
0

447.020,00

447.020,00

342.604,50

342.604,50

76,64

482 Порези, обавезне таксе и
казне
48210 Остали порези
0
48220 Обавезне таксе
0
483 Новчане казне и пенaли
по решењу суда
48311 Таксе и казне по решењу
0
судова
484 Накнаде штете настале
услед елементарних
непогода
48411 Накнаде штете настале
0
услед елементарних
непогода
499 Средства резерве

680.000,00

680.000,00

217.581,25

217.581,25

32,00

480.000,00

480.000,00

118.052,65

118.052,65

24,59

200.000,00

200.000,00

99.528,60

99.528,60

49,76

300.000,00

300.000,00

74.750,16

74.750,16

24,92

300.000,00

300.000,00

74.750,16

74.750,16

24,92

283.603,00

283.603,00

20.000,00

20.000,00

7,05

283.603,00

283.603,00

20.000,00

20.000,00

7,05

4.295.883,00

4.295.883,00

0,00

0,00

0,00

1.916.397,00

1.916.397,00

0,00

0,00

0,00

2.379.486,00

2.379.486,00

0,00

0,00

0,00

49911 Стална резерва
0
49912 Текућа резерва
0
511 Зграде и грађевински
објекти
51120 Изградња зграда и
0
објеката-рециклажни
центар
512 Машине и опрема

49

3.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

3.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

58.800.000,00

9.000.000,00

14.767.244,39

21,78

3.953.708,00

98,84

67.800.000,00

8.145.736,18

Опрема за саобраћај

4.000.000,00

4.000.000,00

3.953.708,00

Административна опрема

1.000.000,00

1.000.000,00

451.532,18

42.164,51

493.696,69

49,37

Опрема за заштиту
животне срединерециклажни центар
51290 Моторна опрема
0
621 Набавка домаће
финансијске
имовине( учешће у
капиталу)
515 Нематеријална имовина

3.800.000,00

12.800.000,00

3.740.496,00

6.579.343,70

10.319.839,70

80,62

51210
0
51220
0
51240
0

49

1.000.000,00

51510 Нематеријална имовина

9.000.000,00

6.621.508,21

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

621.000,00

621.000,00

69,00

100.000,00

100.000,00

97.200,00

97.200,00

97,20

100.000,00

100.000,00

97.200,00

97.200,00

97,20

Страна 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

23. јун 2014. године

0
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

170

81.800.572,33

55,09

Донације међународних организација

148.493.506,00
28.500.000,00

28.500.000,00

15.363.495,62

15.363.495,62

53,91

Укупно за функцију 130 :

28.500.000,00

176.993.506,00

81.800.572,33 15.363.495,62

97.164.067,95

54,90
92,53

148.493.506,00

148.493.506,00

81.800.572,33

Трансакције за јавни дуг
50

441

Отплате домаћих камата

290.000,00

290.000,00

268.345,87

268.345,87

51

444

0,00

0,00

0,00

52

611

Пратећи трошкови
0,00
задуживања
Отплата главнице домаћим
8.270.000,00
кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:

8.270.000,00

7.707.258,27

7.707.258,27

93,20

Приходи из буџета

8.560.000,00

8.560.000,00

7.975.604,14

7.975.604,14

93,17

Укупно за функцију 170 :

8.560.000,00

8.560.000,00

7.975.604,14

7.975.604,14

93,17

320

Услуге противпожарне заштитеи заштите од елементарних непогода
53
54

360

481 Дотације ватрогасном
100.000,00
друштву
424 Средства за програме и
3.000.000,00
пројекте у области
смањивања ризика од
елементарних непогодаСектор за ванредне
ситуације
Извори финансирања за функцију 320:

100.000,00

39.392,00

39.392,00

39,39

3.000.000,00

222.079,41

222.079,41

7,40

Приходи из буџета

3.100.000,00

3.100.000,00

261.471,41

261.471,41

8,43

Укупно за функцију 320:

3.100.000,00

3.100.000,00

261.471,41

261.471,41

8,43

Јавни ред и безбедност накласификовани на другом месту
55

423 Услуге по уговору

50.000,00

50.000,00

21.000,00

21.000,00

42,00

56

424 Специјализоване услуге

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

57

512 Машине и опрема

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 360:

451

Приходи из буџета

200.000,00

200.000,00

21.000,00

21.000,00

10,50

Укупно за функцију 360:

200.000,00

200.000,00

21.000,00

21.000,00

10,50

451 Субвенцује у градском
0,00
саобраћају
Извори финансирања за функцију 451:

0,00

0,00

0,00

Градски саобраћај
58

620

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 451:

0,00

0,00

0,00

0,00

451 Субвенције јавним
1.000.000,00
нефинансијским
институцијама и
предузећима
423 Услуге по уговору30.000.000,00
Суфинансирање политике
запошљавања
424 Специјализоване услуге
2.220.000,00
-РРА
Извори финансирања за функцију 620:

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00

30.000.000,00

25.950.000,00

25.950.000,00

86,50

2.220.000,00

2.168.450,48

2.168.450,48

97,68

Развој заједнице
59

60
61

630

Приходи из буџета

33.220.000,00

33.220.000,00

29.118.450,48

29.118.450,48

87,65

Укупно за функцију 620:

33.220.000,00

33.220.000,00

29.118.450,48

29.118.450,48

87,65

451 Субвенције јавним
2.000.000,00
нефинансијским
институцијама и
предузећима
Извори финансирања за функцију 630:

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

50,00

Водоснабдевање
62

510

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију630:

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Управљање отпадом
63

451 Субвенције јавним
2.000.000,00
нефинансијским
институцијама и
предузећима-Депонија и
Очистимо Србију
Извори финансирања за функцију510:
Приходи из буџета
Приход из донација

2.000.000,00
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2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

451 Субвенције јавним
8.000.000,00
нефинансијским
институцијама и
предузећима
Извори финансирања за функцију 436:

8.000.000,00

7.685.643,91

7.685.643,91

96,07

436

Грејање
64

Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

7.685.643,91

7.685.643,91

96,07

Укупно за функцију 436:

8.000.000,00

8.000.000,00

7.685.643,91

7.685.643,91

96,07

10.810.000,00

10.810.000,00

8.622.948,86

8.622.948,86

79,77

10.425.000,00

10.425.000,00

8.447.368,84

8.447.368,84

81,03

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

158.000,00

158.000,00

156.704,64

156.704,64

99,18

ОБРАЗОВАЊЕ
920

Средње образовање
ГИМНАЗИЈА ''ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ''
463
65

66

4631

4632

Трансфери осталим
нивоима власти
Текући трансфери
осталим нивоима власти
414 Отпремнине и
помоћи
415 Накнада трошкова за
запослене
416 Награде запосленима

170.000,00

170.000,00

32.392,67

32.392,67

19,05

421 Стални трошкови

7.000.000,00

7.000.000,00

6.320.782,46

6.320.782,46

90,30

422 Трошкови путовања

1.672.000,00

1.672.000,00

1.155.319,80

1.155.319,80

69,10

423 Услуге по уговору

435.000,00

435.000,00

370.018,90

370.018,90

85,06

424 Специјализоване
услуге
425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

280.000,00

280.000,00

59.289,85

59.289,85

21,17

300.000,00

300.000,00

132.388,59

132.388,59

44,13

200.000,00

200.000,00

167.659,14

167.659,14

83,83

472 Накнаде из буџета за
образовање
482 Републичке таксе

70.000,00

70.000,00

52.812,79

52.812,79

75,45

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

483 Новчане казне по
решењу судова
Капитални трансфери
осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински
објекти
512 Машине и опрема

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

385.000,00

385.000,00

175.580,02

175.580,02

45,61

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

165.000,00

155.580,02

155.580,02

94,29

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

Трансфери осталим
нивоима власти
Текући трансфери
осталим нивоима власти
414 Отпремнине и
помоћи
415 Накнада трошкова за
запослене
416 Награде запосленима

6.995.536,00

6.995.536,00

5.318.475,49

5.318.475,49

76,03

6.775.536,00

6.775.536,00

5.259.993,61

5.259.993,61

77,63

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

134.332,00

134.332,00

38,38

170.000,00

170.000,00

165.866,30

165.866,30

97,57

421 Стални трошкови

3.070.000,00

3.070.000,00

2.884.984,18

2.884.984,18

93,97

422 Трошкови путовања

1.437.000,00

1.437.000,00

1.442.905,30

1.442.905,30

100,41

423 Услуге по уговору

250.000,00

250.000,00

123.020,12

123.020,12

49,21

425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

300.000,00

300.000,00

197.223,28

197.223,28

65,74

250.000,00

250.000,00

236.822,25

236.822,25

94,73

472 Накнаде из буџета за
образовање
482 Републичке таксе

108.536,00

108.536,00

74.840,18

74.840,18

68,95

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

483 Новчане казне по
решењу судова
Капитални трансфери
осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински
објекти
512 Машине и опрема

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

58.481,88

58.481,88

26,58

515 Нематеријална
имовина
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
463
67

68

912

4631

4632

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

55.581,88

55.581,88

27,79

515 Нематеријална
20.000,00
имовина
Извори финансирања за функцију920:

20.000,00

2.900,00

2.900,00

14,50

Приходи из буџета

17.805.536,00

17.805.536,00

13.941.424,35

13.941.424,35

78,30

Укупно за функцију 920:

17.805.536,00

17.805.536,00

13.941.424,35

13.941.424,35

78,30

Основно образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА ''ЖИВКО ЉУЈИЋ'' НОВА ВАРОШ
463
69

70

4631

4632

Трансфери осталим
нивоима власти
Текући трансфери
осталим нивоима власти
414 Отпремнине и
помоћи
415 Накнада трошкова за
запослене
416 Награде запосленима

18.272.478,00

18.272.478,00

17.551.974,61

17.551.974,61

96,06

15.617.478,00

15.617.478,00

15.273.854,21

15.273.854,21

97,80

150.000,00

150.000,00

100.483,00

100.483,00

66,99

260.000,00

260.000,00

258.601,91

258.601,91

99,46

435.000,00

435.000,00

415.301,00

415.301,00

95,47

421 Стални трошкови

9.910.000,00

9.910.000,00

9.907.595,74

9.907.595,74

99,98

422 Трошкови путовања

3.200.000,00

3.200.000,00

3.169.599,00

3.169.599,00

99,05

423 Услуге по уговору

400.000,00

400.000,00

331.298,64

331.298,64

82,82

424 Специјализоване
услуге
425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

10.000,00

10.000,00

8.888,89

8.888,89

88,89

400.000,00

400.000,00

340.668,72

340.668,72

85,17

650.000,00

650.000,00

586.845,01

586.845,01

90,28

472 Накнаде из буџета за
образовање
482 Републичке таксе

182.478,00

182.478,00

153.730,00

153.730,00

84,25

20.000,00

20.000,00

842,30

842,30

4,21

Капитални трансфери
осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински
објекти
512 Машине и опрема

2.655.000,00

2.655.000,00

2.278.120,40

2.278.120,40

85,80

2.000.000,00

2.000.000,00

1.953.440,40

1.953.440,40

97,67

640.000,00

640.000,00

310.180,00

310.180,00

48,47

15.000,00

14.500,00

14.500,00

96,67

4.194.500,00

4.194.500,00

3.980.600,26

3.980.600,26

94,90

3.049.500,00

3.049.500,00

2.889.146,26

2.889.146,26

94,74

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

762.246,66

762.246,66

95,28

102.000,00

102.000,00

97.632,00

97.632,00

95,72

421 Стални трошкови

940.000,00

940.000,00

888.341,90

888.341,90

94,50

422 Трошкови путовања

800.000,00

800.000,00

779.642,00

779.642,00

97,46

423 Услуге по уговору

90.000,00

90.000,00

82.988,83

82.988,83

92,21

424 Специјализоване
услуге
425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

17.500,00

17.500,00

17.336,23

17.336,23

99,06

100.000,00

100.000,00

78.124,50

78.124,50

78,12

180.000,00

180.000,00

169.821,64

169.821,64

94,35

472 Накнаде из буџета за
образовање
482 Републичке таксе

10.000,00

10.000,00

6.702,50

6.702,50

67,03

10.000,00

10.000,00

6.310,00

6.310,00

63,10

Капитални трансфери
осталим нивоима власти
511 Зграде и
грађевински објекти
512 Машине и опрема

1.145.000,00

1.145.000,00

1.091.454,00

1.091.454,00

95,32

685.000,00

685.000,00

638.388,00

638.388,00

93,20

450.000,00

450.000,00

449.940,00

449.940,00

99,99

10.000,00

10.000,00

3.126,00

3.126,00

31,26

515 Нематеријална
15.000,00
имовина
ОШ''КНЕЗОВА РАШКОВИЋА'' БОЖЕТИЋИ
463
71

72

4631

4632

Трансфери осталим
нивоима власти
Текући трансфери
осталим нивоима власти
414 Отпремнине и
помоћи
415 Накнада трошкова за
запослене
416 Награде запосленима

515 Нематеријална
имовина

ОШ''МОМИР ПУЦАРЕВИЋ''АКМАЧИЋИ
463
73

4631

Трансфери осталим
нивоима власти
Текући трансфери
осталим нивоима власти
414 Отпремнине и
помоћи
415 Накнада трошкова за
запослене
416 Награде запосленима

3.353.000,00

3.353.000,00

2.970.092,30

2.970.092,30

88,58

2.718.000,00

2.718.000,00

2.461.789,30

2.461.789,30

90,57

0,00

0,00

0,00

0,00

628.000,00

628.000,00

628.514,00

628.514,00

100,08

100.000,00

100.000,00

97.566,00

97.566,00

97,57

421 Стални трошкови

1.000.000,00

1.000.000,00

837.017,67

837.017,67

83,70

422 Трошкови путовања

400.000,00

400.000,00

392.468,00

392.468,00

98,12

423 Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

89.492,00

89.492,00

89,49

424 Специјализоване
услуге
425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

5.000,00

5.000,00

1.521,83

1.521,83

30,44

200.000,00

200.000,00

189.972,17

189.972,17

94,99

225.000,00

225.000,00

225.237,63

225.237,63

100,11
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74

4632

463
75

76

4631

4632

463
77

78

4631

4632

472 Накнаде из буџета за
образовање
482 Републичке таксе

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

483 Новчане казне по
решењу судова
Капитални трансфери
осталим нивоима власти
511 Зграде и
грађевински објекти
512 Машине и опрема

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

635.000,00

635.000,00

508.303,00

508.303,00

80,05

475.000,00

475.000,00

460.021,20

460.021,20

96,85

150.000,00

150.000,00

41.791,00

41.791,00

27,86

515 Нематеријална
10.000,00
имовина
ОШ ''ДОБРИСАВ РАЈИЋ'' БИСТРИЦА

10.000,00

6.490,80

6.490,80

64,91

2.375.000,00

2.375.000,00

1.846.841,80

1.846.841,80

77,76

2.215.000,00

2.215.000,00

1.708.072,80

1.708.072,80

77,11

0,00

0,00

0,00

0,00

560.000,00

560.000,00

331.985,00

331.985,00

59,28

105.000,00

105.000,00

98.239,00

98.239,00

93,56

421 Стални трошкови

650.000,00

650.000,00

498.795,80

498.795,80

76,74

422 Трошкови путовања

400.000,00

400.000,00

343.718,00

343.718,00

85,93

423 Услуге по уговору

150.000,00

150.000,00

94.372,00

94.372,00

62,91

425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

120.000,00

120.000,00

118.718,00

118.718,00

98,93

200.000,00

200.000,00

195.857,00

195.857,00

97,93

472 Накнаде из буџета за
образовање
482 Републичке таксе

20.000,00

20.000,00

20.308,00

20.308,00

101,54

10.000,00

10.000,00

6.080,00

6.080,00

60,80

Капитални трансфери
осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински
објекти
512 Машине и опрема

160.000,00

160.000,00

138.769,00

138.769,00

86,73

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

135.019,00

135.019,00

515 Нематеријална
10.000,00
имовина
ОШ ''ГОЈКО ДРУЛОВИЋ'' РАДОИЊА

10.000,00

3.750,00

3.750,00

37,50

Трансфери осталим
нивоима власти
Текући трансфери
осталим нивоима власти
414 Отпремнине и
помоћи
415 Накнада трошкова за
запослене
416 Награде запосленима

Трансфери осталим
нивоима власти
Текући трансфери
осталим нивоима власти
414 Отпремнине и
помоћи
415 Накнада трошкова за
запослене
416 Награде запосленима

7.010.000,00

7.010.000,00

5.813.640,81

5.813.640,81

82,93

5.757.500,00

5.757.500,00

5.460.488,41

5.460.488,41

94,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.225.000,00

1.225.000,00

1.220.758,55

1.220.758,55

99,65

380.000,00

380.000,00

362.669,74

362.669,74

95,44

421 Стални трошкови

1.650.000,00

1.650.000,00

1.513.395,56

1.513.395,56

91,72

422 Трошкови путовања

1.640.000,00

1.640.000,00

1.641.245,00

1.641.245,00

100,08

423 Услуге по уговору

200.000,00

200.000,00

72.320,00

72.320,00

36,16

425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

250.000,00

250.000,00

249.804,16

249.804,16

99,92

372.500,00

372.500,00

372.225,18

372.225,18

99,93

472 Накнаде из буџета за
образовање
482 Републичке таксе

30.000,00

30.000,00

19.088,36

19.088,36

63,63

10.000,00

10.000,00

8.981,86

8.981,86

89,82

Капитални трансфери
осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински
објекти
512 Машине и опрема

1.252.500,00

1.252.500,00

353.152,40

353.152,40

28,20

475.000,00

475.000,00

14.400,00

14.400,00

3,03

767.500,00

767.500,00

337.456,40

337.456,40

43,97

10.000,00

1.296,00

1.296,00

12,96

515 Нематеријална
10.000,00
имовина
ОШ''ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ'' ЈАСЕНОВО
463
79

4631

23. јун 2014. године

Трансфери осталим
нивоима власти
Текући трансфери
осталим нивоима власти
414 Отпремнине и
помоћи
415 Накнада трошкова за
запослене
416 Награде запосленима

3.841.000,00

3.841.000,00

3.564.978,58

3.564.978,58

92,81

3.231.000,00

3.231.000,00

3.035.258,58

3.035.258,58

93,94

0,00

0,00

0,00

0,00

931.000,00

931.000,00

930.403,00

930.403,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

421 Стални трошкови

1.100.000,00

1.100.000,00

990.429,37

990.429,37

90,04

492.000,00

492.000,00

491.818,30

491.818,30

99,96

422 Трошкови путовања

99,94
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423 Услуге по уговору

160.000,00

160.000,00

135.326,00

135.326,00

84,58

425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал

197.000,00

197.000,00

196.948,00

196.948,00

99,97

281.000,00

281.000,00

280.611,41

280.611,41

99,86

472 Накнаде из буџета за
образовање
482 Републичке таксе

10.000,00

10.000,00

9.722,50

9.722,50

97,23

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Капитални трансфери
осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински
објекти
512 Машине и опрема

610.000,00

610.000,00

529.720,00

529.720,00

86,84

300.000,00

300.000,00

285.002,00

285.002,00

95,00

300.000,00

300.000,00

244.718,00

244.718,00

81,57

515 Нематеријална
10.000,00
имовина
Извори финансирања за функцију 912:

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

39.045.978,00

39.045.978,00

35.728.128,36

35.728.128,36

91,50

Укупно за функцију 912:

39.045.978,00

39.045.978,00

35.728.128,36

35.728.128,36

91,50

ОБРАЗОВАЊЕ НЕКВАЛИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ
980

Образовање неквалификовано на другом месту
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
81

4631

Текући трансфери
осталим нивоима власти
415 Средства за превоз
запослених
426 Материјал

145.000,00

145.000,00

110.543,00

110.543,00

76,24

115.000,00

115.000,00

104.643,00

104.643,00

90,99

0,00

0,00

0,00

0,00

423 Средства за извођење
30.000,00
наставе
Извори финансирања за функцију 980:

30.000,00

5.900,00

5.900,00

19,67

Приходи из буџета

145.000,00

145.000,00

110.543,00

110.543,00

76,24

Укупно за функцију 980:

145.000,00

145.000,00

110.543,00

110.543,00

76,24

ПОЉОПРИВРЕДА
420

Пољопривреда
82

424

Специјализоване услуге

2.200.000,00

2.200.000,00

2.021.555,30

2.021.555,30

91,89

83

451

Текуће субвенције за
3.700.000,00
пољопривреду
Извори финансирања за функцију 421:

3.700.000,00

1.931.840,10

1.931.840,10

52,21

Приходи из буџета

5.900.000,00

5.900.000,00

3.953.395,40

3.953.395,40

67,01

Укупно за функцију 421:

5.900.000,00

5.900.000,00

3.953.395,40

3.953.395,40

67,01

ЗДРАВСТВО
Здравствена заштита

700

ДОМ ЗДРАВЉА НОВА ВАРОШ И ОДЕЉЕЊЕ БОЛНИЦЕ НОВА ВАРОШ
464
###

4641

###

4642

Дотације организацијама
1.965.000,00
обавезног социјалног
осигурања
Текуће дотације
1.815.000,00
организацијама
обавезног социјалног
осигурања
Капиталне дотације
150.000,00
организацијама
обавезног социјалног
осигурања
Извори финансирања за функцију 700:

1.965.000,00

1.945.720,65

1.945.720,65

99,02

1.815.000,00

1.795.720,65

1.795.720,65

98,94

150.000,00

150.000,00

150.000,00

100,00

Приходи из буџета

1.965.000,00

1.965.000,00

1.945.720,65

1.945.720,65

99,02

Укупно за функцију 700:

1.965.000,00

1.965.000,00

1.945.720,65

1.945.720,65

99,02

Дотације спортским
22.849.937,75
клубовима
Извори финансирања за функцију 810:

22.849.937,75

21.842.607,86

21.842.607,86

95,59

Приходи из буџета

22.849.937,75

22.849.937,75

21.842.607,86

21.842.607,86

95,59

Укупно за функцију 810:

22.849.937,75

22.849.937,75

21.842.607,86

21.842.607,86

95,59

20.219.000,00

15.184.293,45

15.184.293,45

75,10

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
810

Услуге рекреације и спорта
СПОРТСКИ САВЕЗ НОВА ВАРОШ
###

481

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
463

Трансфери осталим

20.219.000,00
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нивоима власти
87

88

4631

4632

Текући трансфери
осталим нивоима власти
411 Плате ,додаци и
накнаде запослених
412 Социјални доприноси
на терет послодавца
421 Стални трошкови

20.119.000,00

20.119.000,00

15.184.293,45

15.184.293,45

75,47

1.080.000,00

1.080.000,00

1.069.012,50

1.069.012,50

98,98

200.000,00

200.000,00

191.353,10

191.353,10

95,68

700.000,00

700.000,00

543.054,79

543.054,79

77,58

472 Помоћ у кући за стара
0,00
0,00
0,00
лица
472 Накнаде за социјалну
13.139.000,00
13.139.000,00
9.778.681,06
заштиту из буџета472 Накнаде за социјалну
1.000.000,00
1.000.000,00
503.000,00
заштиту из буџета-боравак
деце на мору
472 Месечне накнаде
4.000.000,00
4.000.000,00
3.099.192,00
самохраним мајкама без
сталног запослења
Средства ове апропријације преносиће се на основу Правилника и Одлуке општинског већа

0,00

Капитални трансфери
осталим нивоима власти
512 Машине и опрема

9.778.681,06

74,42

503.000,00

50,30

3.099.192,00

77,48

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

20.219.000,00

20.219.000,00

15.184.293,45

15.184.293,45

75,10

20.219.000,00

20.219.000,00

15.184.293,45

15.184.293,45

75,10

10.320.000,00

10.320.000,00

10.094.243,00

10.094.243,00

97,81

5.350.000,00

5.350.000,00

5.350.000,00

5.350.000,00

100,00

Извор финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 090:
'040

Породица и деца
89

472

Накнада за социјалну
заштиту из буџета

47231 Накнада из буџета за децу
0
и породицу-новорођенчад

Ова апропријација ће се извршавати за подстицај наталитета и смањење сиромаштва, а преносиће се по Решењима у складу са
Правилником и Одлуком општинског већа
47271 Накнаде из буџета за
0
образовање

750.000,00

750.000,00

625.008,00

625.008,00

83,33

Ова апропријација ће се извршавати поУговору за смештај и исхрану ученика са хендикепом а за остале накнаде по Закључку Председника
општине
47231 Накнаде из буџета за децу
0
о породицу-незапослене
породиље

4.120.000,00

4.120.000,00

4.119.235,00

4.119.235,00

99,98

Ова апропријација ће се извршавати за подстицај наталитета и смањење сиромаштва, а преносиће се по Решењима у складу са
Правилником и Одлуком општинског већа
47293 Једнократне помоћи
0
избеглим и расељеним
породицама по решењима
Комесаријата за избеглице

100.000,00

100.000,00

15.000,00

15.000,00

15,00

Извор финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета

10.320.000,00

10.320.000,00

10.094.243,00

10.094.243,00

97,81

Укупно за функцију 040:

10.320.000,00

10.320.000,00

10.094.243,00

10.094.243,00

97,81

1.097.000,00

1.097.000,00

0,00

816.000,00

816.000,00

74,38

382.000,00

382.000,00

0,00

175.000,00

175.000,00

45,81

Мз Акмачићи

715.000,00

715.000,00

0,00

641.000,00

641.000,00

89,65

Социјални доприноси на терет
послодавца

168.000,00

168.000,00

0,00

189.000,00

189.000,00

112,50

48.000,00

48.000,00

0,00

74.000,00

74.000,00

154,17

120.000,00

120.000,00

0,00

115.000,00

115.000,00

95,83

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
3

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
90

91

411

412

Плате, додаци и накнаде
запослених
Мз Радоиња

0,00

МЗ Радоиња
МЗ Акмачићи
92

414

Социјална давања запосленима

93

421

Стални трошкови
Ова апропријација ће се
користити за:
МЗ Нова Варош

0,00

1.105.000,00
60.000,00

352.000,00

0,00

1.457.000,00

256.324,98

166.000,00

422.324,98

28,99

60.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

16,67
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94

95

96

97

МЗ Акмачићи

60.000,00

МЗ Божетићи

200.000,00

МЗ Вранеша

100.000,00

МЗ Рутоши
МЗ Радиоња

160.000,00

42.924,14

200.000,00

7.680,14

10.000,00

110.000,00

95.113,58

60.000,00

12.000,00

72.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

МЗ Негбина

10.000,00

5.000,00

15.000,00

1.000,00

1.000,00

6,67

МЗ Јасеново

50.000,00

5.000,00

55.000,00

42.831,19

42.831,19

77,87

МЗ Дражевићи

10.000,00

10.000,00

742,00

МЗ Драглица

10.000,00

5.000,00

15.000,00

1.000,00

МЗ Бистрица

500.000,00

200.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Бела Река

25.000,00

5.000,00

30.000,00

20.380,82

20.380,82

67,94

136.000,00

178.924,14

111,83

7.680,14

3,84

8.000,00

103.113,58

93,74

42.895,11

2.000,00

44.895,11

62,35

1.000,00

9.000,00

10.000,00

50,00

1.000,00

742,00

7,42

2.000,00

13,33

МЗ Амзићи

10.000,00

10.000,00

758,00

758,00

7,58

422

Трошкови путовања

10.000,00

15.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

15.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

423

Ова апропријација ће се
користити за:
МЗ Нова Варош
Услуге по уговору

490.000,00

90.000,00

580.000,00

239.196,66

269.000,00

508.196,66

87,62

40.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

22,50

49.000,00

80.700,00

100,88

424

425

Ова апропријација ће се
користити за:
МЗ Нова Варош
МЗ Акмачићи

40.000,00
50.000,00

30.000,00

80.000,00

31.700,00

МЗ Божетићи

40.000,00

10.000,00

50.000,00

15.800,00

МЗ Вранеша

35.000,00

10.000,00

45.000,00

20.408,00

МЗ Рутоши

35.000,00

35.000,00

МЗ Радиоња

35.000,00

10.000,00

45.000,00

МЗ Негбина

35.000,00

10.000,00

МЗ Јасеново

35.000,00

МЗ Дражевићи

35.000,00

МЗ Драглица

15.800,00

31,60

231.408,00

514,24

15.800,00

15.800,00

45,14

15.800,00

15.800,00

35,11

45.000,00

21.221,83

21.221,83

47,16

35.000,00

15.800,00

15.800,00

45,14

45.000,00

15.800,00

15.800,00

35,11

35.000,00

35.000,00

18.245,00

18.245,00

52,13

МЗ Бистрица

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Бела Река

35.000,00

35.000,00

24.900,00

24.900,00

71,14

МЗ Амзићи

45.000,00

55.000,00

43.721,83

43.721,83

79,49

Специјализоване услуге

26.000,00

26.000,00

9.094,10

9.094,10

34,98

МЗ Акмачићи

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Божетићи

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Рутоши

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

MЗ Негбина

10.000,00

10.000,00

9.094,10

9.094,10

90,94

МЗ Радоиња

5.000,00

5.000,00

426

10.000,00

10.000,00

Текуће одржавање зграда
4.040.000,00
580.000,00
4.620.000,00
и грађевинских објеката
Ова апропријација ће се користити за текуће одржавање инфраструктуре у МЗ:
МЗ Нова Варош

98

100.000,00

23. јун 2014. године

1.500.000,00

211.000,00

0,00
1.693.230,57

122.000,00

0,00

0,00

1.815.230,57

39,29

1.500.000,00

66.128,32

1.000,00

67.128,32

4,48

МЗ Акмачићи

300.000,00

220.000,00

520.000,00

288.513,60

121.000,00

409.513,60

78,75

МЗ Божетићи

350.000,00

50.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Вранеша

150.000,00

150.000,00

148.800,00

148.800,00

99,20

МЗ Рутоши

200.000,00

300.000,00

199.500,00

199.500,00

66,50

МЗ Радоиња

300.000,00

300.000,00

291.469,20

291.469,20

97,16

МЗ Негбина

200.000,00

250.000,00

149.248,45

149.248,45

59,70

МЗ Јасеново

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Дражевићи

150.000,00

150.000,00

148.560,00

148.560,00

99,04

МЗ Драглица

150.000,00

150.000,00

139.200,00

139.200,00

92,80

МЗ Бистрица

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Бела Река

240.000,00

400.000,00

239.094,00

239.094,00

59,77

МЗ Амзићи

150.000,00

150.000,00

22.717,00

22.717,00

15,14

Материјал

130.000,00

130.000,00

66.376,00

66.376,00

51,06

100.000,00
50.000,00

160.000,00

Ова апропријација ће се користити за набавку материјала за:

0,00

МЗ Нова Варош

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Акмачићи

10.000,00

10.000,00

8.376,00

8.376,00

83,76

МЗ Божетићи

10.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

80,00

МЗ Вранеша

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

60,00

МЗ Рутоши

10.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

80,00

МЗ Радоиња

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

60,00

МЗ Негбина

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

60,00

МЗ Јасеново

10.000,00

10.000,00

6.000,00

12.000,00

120,00

МЗ Дражевићи

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

60,00
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99

482

100

483

101

511

МЗ Драглица

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

60,00

МЗ Бистрица

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Бела Река

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

МЗ Амзићи

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

60,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

97.000,00

97.000,00

485,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

5.801.000,00

2.264.222,31

Порези обавезне таксе и
0,00
казне
Новчане казне и пенали по
0,00
решењу судова
Зграде и грађевински
0,00
објекти МЗ Радоиња
-Црква
Извор финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

5.801.000,00

Остали извори финансирања

820

23. јун 2014. године

2.332.000,00

2.332.000,00

2.264.222,31

39,03

1.679.000,00

1.679.000,00

72,00

Укупно за функцију 160:

5.801.000,00

2.332.000,00

8.133.000,00

2.264.222,31

1.679.000,00

3.943.222,31

48,48

Укупно за главу 3.1

5.801.000,00

2.332.000,00

8.133.000,00

2.264.222,31

1.679.000,00

3.943.222,31

48,48

Услуге културе

3

ДОМ КУЛТУРЕ ''ЈОВАН ТОМИЋ'' НОВА ВАРОШ
102

103

104

411

Плате, додатци и накнаде
запослених
41111 Плате, додатци и накнаде
0
запослених
412 Социјални доприноси на
терет запослених
41200 Социјални доприноси на
0
терет запослених
413 Накнаде у натури

105

414

106

416

107

421

Социјална давања
запосленима
Награде,бонуси и остали
расходи
Стални трошкови

42110 Трошкови платног промета
0
42120 Енергетске услуге
0
Комуналне услуге

108

42130
0
42140
0
42150
0
42190
0
422

109

423

Услуге по уговору

110

424

Специјализоване услуге

4.791.000,00

50.000,00

4.841.000,00

4.049.141,14

4.049.141,14

83,64

4.791.000,00

50.000,00

4.841.000,00

4.049.141,14

4.049.141,14

83,64

861.000,00

9.000,00

870.000,00

650.338,75

650.338,75

74,75

861.000,00

9.000,00

870.000,00

650.338,75

650.338,75

74,75

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

35.000,00

50,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

30.000,00

120.000,00

84.094,00

84.094,00

70,08

2.142.000,00

325.000,00

2.467.000,00

1.964.317,96

187.000,00

2.151.317,96

87,20

100.000,00

50.000,00

150.000,00

48.709,74

33.000,00

81.709,74

54,47

1.662.000,00

100.000,00

1.762.000,00

1.661.926,78

86.000,00

1.747.926,78

99,20

200.000,00

142.223,00

200.000,00

Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Остали трошкови

125.000,00

125.000,00

150.000,00

10.000,00

160.000,00

30.000,00

40.000,00

70.000,00

410.000,00

410.000,00

Трошкови путовања

35.000,00

142.223,00

71,11

46.000,00

46.000,00

36,80

20.000,00

131.458,44

82,16

2.000,00

2.000,00

2,86

0,00

353.000,00

353.000,00

86,10

111.458,44

20.000,00

295.000,00

315.000,00

0,00

177.000,00

177.000,00

56,19

2.150.000,00

395.000,00

2.545.000,00

1.831.440,31

240.000,00

2.071.440,31

81,39

Средства из одобрених апропријација у оквиру економске класификације 424 преносиће се по Програму рада из области културе за
позориште, КУД и остале услуге културе
111

425

Текуће одржавање

960.000,00

135.000,00

1.095.000,00

495.664,80

100.000,00

595.664,80

54,40

112

426

Материјал

200.000,00

220.000,00

420.000,00

1.250,00

180.000,00

181.250,00

43,15

113

481

Дотације невладиним организацијама

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

114

482

5.000,00

25.000,00

0,00

2.000,00

8,00

0,00

0,00

115

116

Порези обавезне таксе и
казне
511 Зграде и грађевински
објекти
51131 Капитално одржавање
0
зграде
512 Машине и опрема

20.000,00
0,00
0,00
250.000,00

0,00

0,00

30.000,00

280.000,00

79.200,00

11.484.000,00

9.155.446,96

1.899.000,00

1.899.000,00

100.000,00

100.000,00

1.999.000,00

13.483.000,00

9.155.446,96

2.786.000,00

2.468.845,42

2.000,00

0,00
0,00
2.000,00

81.200,00

29,00

9.155.446,96

79,72

1.276.000,0
0

1.276.000,00

67,19

Извори финансирања за главу 3.2
Приходи из буџета

11.484.000,00

Сопствени приходи
Остали извори финансирања
Укупно за главу 3.2
3.3

11.484.000,00

1.276.000,00

0,00

0,00

10.431.446,96

77,37

2.468.845,42

88,62

БИБЛИОТЕКА ''ЈОВАН ТОМИЋ'' НОВА ВАРОШ
117

411

Плате, додаци и накнаде
запослених

2.786.000,00
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118

119
120

41111 Плате, додаци и накнаде
0
запослених
412 Социјални доприноси на
терет запослених
41200 Социјални доприноси на
0
терет запослених
413 Накнаде у натури

2.786.000,00

2.786.000,00

2.468.845,42

2.468.845,42

88,62

499.000,00

499.000,00

441.923,34

441.923,34

88,56

499.000,00

499.000,00

441.923,34

441.923,34

88,56

35.000,00

0,00

60.000,00

35.000,00

122

Социјална давања
запосленима
415 Накнаде трошкова за
запослене
416 Награде, бонуси и остали
расходи
41610 Награде запосленима
0
421 Стални трошкови

123

42110
0
42120
0
42130
0
42140
0
42150
0
42160
0
42190
0
422

Трошкови путовања

120.000,00

42210 Трошкови службених
0
путовања у земљи
423 Услуге по уговору

120.000,00

124

120
121

414

42320
0
42330
0
42390
0
124

424

23. јун 2014. године

60.000,00

14.000,00

14.000,00

40,00

61.375,91

61.375,91

102,29

50.000,00

50.000,00

28.862,43

28.862,43

57,72

150.000,00

150.000,00

91.629,42

91.629,42

61,09

150.000,00

150.000,00

91.629,42

91.629,42

61,09

1.195.000,00

959.236,77

21.000,00

980.236,77

82,03

60.000,00

60.000,00

31.665,53

20.000,00

51.665,53

86,11

Енергетске услуге

950.000,00

950.000,00

832.933,53

832.933,53

87,68

Комуналне услуге

60.000,00

60.000,00

35.990,50

35.990,50

59,98

Услуге комуникација

75.000,00

75.000,00

45.381,81

45.381,81

60,51

Трошкови осигурања

25.000,00

25.000,00

13.265,40

13.265,40

53,06

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Трошкови платног промета

Закуп имовине и опреме

1.175.000,00

Остали трошкови

20.000,00

20.000,00

240.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

5,00

97.846,42

43.000,00

140.846,42

117,37

120.000,00

97.846,42

43.000,00

140.846,42

117,37

290.000,00

209.046,00

23.000,00

232.046,00

80,02

120.000,00

50.000,00

Компјутерске услуге

30.000,00

30.000,00

Услуге образовања и
усавршавања запослених
Остале опште услуге

30.000,00

30.000,00

30.000,00

180.000,00

230.000,00

179.046,00

Специјализоване услуге

150.000,00

150.000,00

150.000,00

42490 Остале специјализоване
0
услуге

50.000,00

0,00

0,00

30.000,00

100,00

202.046,00

87,85

44.016,00

44.016,00

29,34

150.000,00

44.016,00

44.016,00

29,34

32,74

23.000,00

125

425

Текуће одржавање

420.000,00

420.000,00

137.512,75

137.512,75

Текућа поправка и
одржавање зграде
Текућа поправка и
одржавање опреме
Материјал

370.000,00

370.000,00

83.696,50

83.696,50

22,62

50.000,00

50.000,00

53.816,25

53.816,25

107,63

126

42510
0
42520
0
426

235.000,00

133.534,01

10.000,00

143.534,01

61,08

Административни
материјал
Публикације, часописи и
гласила
Издаци за гориво

70.000,00

70.000,00

70.232,00

5.000,00

75.232,00

107,47

80.000,00

80.000,00

22.841,01

22.841,01

28,55

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

Материјал за чишћење

25.000,00

25.000,00

24.381,00

24.381,00

97,52

127

42610
0
42630
0
42640
0
42680
0
42690
0
482

129

Материјал за посебне
намене
Порези обавезне таксе и
казне
48210 Остали порези
0
48220 Обавезне таксе
0
511 Зграде и грађевински
објекти
51130 Капитално одржавање
0
зграде
512 Машине и опрема

130

128

225.000,00

15.000,00

10.000,00

25.000,00

16.080,00

21.080,00

84,32

40.000,00

10.000,00

40.000,00

15.215,00

15.215,00

38,04

20.000,00

20.000,00

1.556,00

1.556,00

7,78

20.000,00

20.000,00

13.659,00

13.659,00

68,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

155.000,00

20.000,00

175.000,00

110.348,00

22.000,00

132.348,00

0,00

51200 Административна опрема
0
515 Остала основна срадства

155.000,00

20.000,00

175.000,00

110.348,00

22.000,00

132.348,00

75,63

200.000,00

60.000,00

260.000,00

199.834,45

64.000,00

263.834,45

101,47

51512 Набавка књига
0

200.000,00

60.000,00

260.000,00

199.834,45

64.000,00

263.834,45

101,47

75,63
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Извори финансирања за главу 3.3
Приходи из буџета

6.270.000,00

6.270.000,00

4.999.225,92

Сопствени приходи

0,00

195.000,00

195.000,00

Укупно за главу 3.3

6.270.000,00

195.000,00

6.465.000,00

4.999.225,92

4.999.225,92

79,73

197.000,00

197.000,00

101,03

197.000,00

5.196.225,92

80,37

14.154.672,88

79,73

1.473.000,00

70,34

Извори финансирања за функцију 820

860

Приходи из буџета

17.754.000,00

17.754.000,00

14.154.672,88

Сопствени приходи

0,00

2.094.000,00

2.094.000,00

0,00

Остали извори
финансирања
Укупно за функцију 820:

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

17.754.000,00

2.194.000,00

19.948.000,00

14.154.672,88

1.500.000,00
1.500.000,00

1.473.000,00

0,00

0,00

1.473.000,00

15.627.672,88

78,34

650.987,92

0,00

650.987,92

43,40

650.987,92

0,00

650.987,92

43,40

Услуге културе некласификоване на другом месту

3.00

465
131

4651

473

ОДЕЉЕЊЕ
`
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
УЖИЦЕ
Остале донације,
1.500.000,00
дотације и трансфери
Текуће донације, дотације
1.500.000,00
и трансфери
Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета

1.500.000,00

1.500.000,00

650.987,92

0,00

650.987,92

43,40

Укупно за функцију 860:

1.500.000,00

1.500.000,00

650.987,92

0,00

650.987,92

43,40

Туризам

3

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР"ЗЛАТАР" НОВА ВАРОШ
132

133

134
135

411

Плате, додаци и накнаде
запослених
41111 Плате, додаци и накнаде
0
запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца
41200 Социјални доприноси на
0
терет послодавца
413 Накнаде у натури

137

Социјална давања
запосленима
416 Награде, бонуси и остали
расходи
41610 Награде запосленим и
0
остали расходи
421 Стални трошкови
Трошкови платног промета

138

42110
0
42120
0
42130
0
42140
0
42150
0
42160
0
42190
0
422

139

42210
0
42220
0
423
42320
0
42330
0
42340
0
42350
0

Kомпјутерске услуге

136

414

3.536.000,00

3.536.000,00

3.357.726,71

0,00

3.357.726,71

94,96

3.536.000,00

3.536.000,00

3.357.726,71

0,00

3.357.726,71

94,96

632.000,00

632.000,00

601.033,08

0,00

601.033,08

95,10

632.000,00

632.000,00

601.033,08

0,00

601.033,08

95,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.233.000,00

9.927.556,20

971.000,00

10.898.556,20

44,97

157.000,00

10.933.000,00

13.300.000,00

250.000,00

200.000,00

450.000,00

240.658,06

Енергетске услуге

9.000.000,00

11.000.000,00

20.000.000,00

8.336.054,82

Комуналне услуге

900.000,00

1.000.000,00

1.900.000,00

659.786,58

Услуге комуникација

200.000,00

300.000,00

500.000,00

Трошкови осигурања

80.000,00

300.000,00

Закуп опреме за спорт

453.000,00

Остали трошкови

397.658,06

88,37

8.336.054,82

41,68

791.000,00

1.450.786,58

76,36

134.583,47

1.000,00

135.583,47

27,12

380.000,00

73.021,53

22.000,00

95.021,53

25,01

453.000,00

433.451,74

433.451,74

95,68

50.000,00

9,09

50.000,00

500.000,00

550.000,00

50.000,00

Трошкови путовања

330.000,00

100.000,00

430.000,00

193.930,01

42.000,00

235.930,01

54,87

Трошкови службених
путовања у земљи
Трошкови службених
путовања у иностранство
Услуге по уговору

260.000,00

100.000,00

360.000,00

193.930,01

42.000,00

235.930,01

65,54

70.000,00

0,00

27.410.000,00

12.000.112,99

30.000,00

14.156,00

70.000,00
13.690.000,00

13.720.000,00

Услуге образовања и
усавршавања запослених
Услуге информисања

30.000,00
3.650.000,00

300.000,00

3.950.000,00

2.991.840,77

Стручне услуге

1.200.000,00

500.000,00

1.700.000,00

1.137.725,16

0,00

0,00

6.748.000,00

18.748.112,99

68,40

36.000,00

36.000,00
14.156,00

47,19

245.000,00

3.236.840,77

81,95

1.137.725,16

66,93

14.000,00

14.000,00

70,00

1.000,00

1.000,00

6.452.000,00

14.308.391,06

Средства ове апропријације преносиће се по Уговору за привремене и повремене послове на жичари Бријежђа
42360 Угоститељске услуге
0
42370
0
42390 Остале опште услуге
0

20.000,00

8.810.000,00

12.900.000,00

20.000,00

21.710.000,00

7.856.391,06

65,91
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140

424

Специјализоване услуге

3.813.500,00

750.000,00

4.563.500,00

23. јун 2014. године

3.417.525,41

664.000,00

4.081.525,41

89,44

42430 Медицинске услуге
100.000,00
100.000,00
32.110,00
35.000,00
67.110,00
67,11
0
42490 Остале специјализоване
3.813.500,00
650.000,00
4.463.500,00
3.385.415,41
629.000,00
4.014.415,41
89,94
0
услуге
Средства ове апропријације преносиће се за туристичке манифестације, сајмове и изложбе према програму манифестација за 2012 годину
141

425

Текуће одржавање

25.300.000,00

1.500.000,00

26.800.000,00

19.244.958,37

318.000,00

19.562.958,37

73,00

Текуће поправке и
одржавање објеката
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал

23.800.000,00

1.000.000,00

24.800.000,00

18.244.017,40

36.000,00

18.280.017,40

73,71

1.500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

1.000.940,97

282.000,00

1.282.940,97

64,15

142

42510
0
42520
0
426

7.960.000,00

11.580.000,00

19.540.000,00

5.608.333,58

3.881.000,00

9.489.333,58

48,56

42610
0
42630
0
42640
0
42680
0
42690
0

Административни
660.000,00
материјал
Материјал за образовање и усавршавање

80.000,00

740.000,00

465.425,91

75.000,00

540.425,91

73,03

5.000,00

5.000,00

Материјал за саобраћај

143

441

Материјал за одржавање
хигијене и угоститељство
Материјал за посебне
намене-пропагандни
материјал
Отплате домаћих камата

143

444

Курсне разлике

144

472

148

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
482 Порези,обавезне таксе и
казне
48210 Остали порези
0
48220 Обавезне таксе
0
483 Новчане казне и пенали
по решењу судова
48310 Новчане казне и пенали по
0
решењу судова
511 Зграде и грађевински
објекти
51130 Капитално одржавање
0
зграда и објеката
51140 Пројектно планирање
0
512 Машине и опрема

148

51200 Машине и опрема
0
515 Нематеријална имовина

145

146

147

500.000,00

300.000,00

800.000,00

542.028,33

96.000,00

638.028,33

79,75

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

3.299.387,62

2.909.000,00

6.208.387,62

41,39

1.800.000,00

1.200.000,00

3.000.000,00

1.301.491,72

796.000,00

2.097.491,72

69,92

43.621,82

25.000,00

68.621,82

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

170.000,00

27.491,75

100.000,00

100.000,00

14.941,75

70.000,00

70.000,00

12.550,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

1.000,00

0,00

28.491,75

16,76

14.941,75

14,94

1.000,00

13.550,00

19,36

0,00

12.000,00

12.000,00

24,00

50.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

24,00

27.600.000,00

27.600.000,00

14.836.791,60

14.836.791,60

53,76

27.500.000,00

27.500.000,00

14.836.791,60

14.836.791,60

53,95

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

19.100.000,00

1.020.000,00

20.120.000,00

14.755.435,45

11.000,00

14.766.435,45

73,39

19.100.000,00

1.020.000,00

20.120.000,00

14.755.435,45

11.000,00

14.766.435,45

73,39

800.000,00

800.000,00

630.200,00

630.200,00

78,78

51510 Компјутерскеи софтвер
800.000,00
0
Извори финансирања за функцију 473.

800.000,00

630.200,00

630.200,00

78,78

114.174.500,00

84.644.716,97

Приходи из буџета

114.174.500,00

Сопствени приходи
Остали извори финансирања
Укупно за главу 3.4
911

114.174.500,00

84.644.716,97

74,14

41.250.000,00

41.250.000,00

12.360.000,00

12.360.000,00

29,96

750.000,00

750.000,00

313.000,00

313.000,00

41,73

42.000.000,00

156.174.500,00

84.644.716,97 12.673.000,00

97.317.716,97

62,31

Предшколско образовање
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ДЕЧЈИ ВРТИЋ ''ПАША И НАТАША'' НОВА ВАРОШ''
149

150

151

411

Плате, додаци и накнаде
запосленима
41111 Плате, додаци и накнаде
0
запосленим
412 Социјални доприноси на
терет послодавца
41200 Социјални доприноси на
0
терет послодавца
413 Накнаде у натури

152

414

153

416

154

421

Социјална давања
запосленим
Награде бонуси и остали
расходи
Стални трошкови

42110 Трошкови платног промета
0
42120 Енергетске услуге
0

18.900.000,00

3.711.000,00

22.611.000,00

18.900.000,00

2.351.000,00

21.251.000,00

93,99

18.900.000,00

3.711.000,00

22.611.000,00

18.900.000,00

2.351.000,00

21.251.000,00

93,99

3.383.000,00

618.000,00

4.001.000,00

3.415.753,48

415.000,00

3.830.753,48

95,74

3.383.000,00

618.000,00

4.001.000,00

3.415.753,48

415.000,00

3.830.753,48

95,74

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

210.000,00

210.000,00

150,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

790.000,00

790.000,00

395,00

200.000,00

189.484,00

0,00

189.484,00

94,74

645.000,00

5.665.000,00

3.448.680,04

1.388.000,00

4.836.680,04

85,38

150.000,00

150.000,00

208.000,00

208.000,00

138,67

486.000,00

3.610.008,54

81,67

200.000,00
5.020.000,00

4.420.000,00

4.420.000,00

3.124.008,54
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42130 Комуналне услуге
0
42140 Услуге комуникација
0
4E+06 Трошкови осигурања

600.000,00

23. јун 2014. године

129.000,00

729.000,00

246.000,00

570.671,50

58.000,00

58.000,00

324.671,50

49.000,00

49.000,00

78,28
84,48

308.000,00

308.000,00

399.000,00

399.000,00

129,55

155

422

Трошкови путовања

40.000,00

20.000,00

60.000,00

9.522,00

69.000,00

78.522,00

130,87

156

423

Услуге по уговору

80.000,00

340.000,00

420.000,00

20.000,00

195.000,00

215.000,00

51,19

157

424

Специјализоване услуге

200.000,00

230.000,00

430.000,00

128.469,00

277.000,00

405.469,00

94,30

158

425

Текуће одржавање

1.090.000,00

1.090.000,00

456.356,00

60.000,00

516.356,00

47,37

42510 Текуће поправке и
0
одржавање зграда и
објеката
42520 Текуће поправке и
0
одржавање опреме
426 Материјал

990.000,00

990.000,00

456.356,00

456.356,00

46,10

159

100.000,00

160

472

161

482

Накнада за социјалну
957.000,00
заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне

162

512

Машине и опрема

250.000,00

51220 Административна опрема
0
51260 Опрема за образовање
0
515 Нематеријална имовина

250.000,00

163

100.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60,00

2.800.000,00

0,00

2.284.000,00

2.284.000,00

81,57

957.000,00

844.756,18

0,00

844.756,18

88,27

42.000,00

42.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

35,71

5.000,00

255.000,00

0,00

34.000,00

34.000,00

13,33

250.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

9,60

5.000,00

5.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

200,00

35.000,00

35.000,00

0,00

27.000,00

27.000,00

77,14

30.120.000,00

27.413.020,70

2.800.000,00

Извори финансирања за функцију 911
Приходи из буџета

30.120.000,00

Сопствени приходи

4.457.000,00

Остали извори финансирања
Укупно за главу 3.5
620

30.120.000,00

4.457.000,00

4.329.000,00

4.329.000,00

8.786.000,00

38.906.000,00

4.515.000,00

27.413.020,70

91,01

4.515.000,00

101,30

3.600.000,00

3.600.000,00

83,16

27.413.020,70

8.115.000,00

35.528.020,70

91,32

Развој заједнице

4

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
164

411

165

412

166

413

167

414

168

415

169

Плате, додаци и накнаде
запосленим
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури

7.812.000,00

7.812.000,00

7.022.697,18

886.000,00

7.908.697,18

101,24

1.398.000,00

1.398.000,00

1.257.062,79

159.000,00

1.416.062,79

101,29

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

770.000,00

770.000,00

598.187,98

598.187,98

77,69

120.000,00

120.000,00

49.656,67

91.656,67

76,38

416

Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде и бонуси

0,00

0,00

0,00

170

421

Стални трошкови

700.000,00

700.000,00

679.476,82

685.476,82

97,93

171

422

Трошкови путовања

130.000,00

130.000,00

73.232,00

73.232,00

56,33

172

423

Услуге по уговору

500.000,00

500.000,00

351.583,30

351.583,30

70,32

173

424

Специјализоване услуге

1.140.000,00

1.140.000,00

1.084.510,06

1.084.510,06

95,13

174

425

100.000,00

100.000,00

54.675,73

54.675,73

54,68

175

426

Текуће поравке и
одржавање
Материјал

670.000,00

670.000,00

658.164,98

674.164,98

100,62

176

441

30.000,00

11.884,91

11.884,91

39,62

444

22.000,00

22.000,00

17.698,96

17.698,96

80,45

178

482

132.500,00

132.500,00

111.047,93

111.047,93

83,81

179

483

427.500,00

427.500,00

120.000,00

120.000,00

28,07

180

511

3.000.000,00

3.000.000,00

2.794.018,40

2.794.018,40

93,13

181

511

12.000.000,00

12.000.000,00

10.783.090,99

10.783.090,99

89,86

182

512

Отплата камата домаћим
пословним банкама
Пратећи трошкови
задуживања
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Израда пројектне
документације
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема

30.000,00

177

23.950.000,00

23.950.000,00

21.747.837,68

21.747.837,68

90,81

183

541

Земљиште

4.550.000,00

4.550.000,00

4.436.479,00

4.436.479,00

97,51

57.542.000,00

51.851.305,38

51.851.305,38

90,11

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00
6.000,00

16.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

57.542.000,00

Донације међународних организација
Остали извори финансирања
Укупно за функцију 620:
451

Локални путеви и улице

57.542.000,00

0,00

0,00

57.542.000,00

51.851.305,38

1.109.000,0
0
1.109.000,00

1.109.000,00
52.960.305,38

92,04
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184

424

Одржавање локалних
путева и улица
у селима

48.895.836,00

48.895.836,00

48.696.030,15

48.696.030,15

99,59

20.495.836,00

20.495.836,00

20.490.746,71

20.490.746,71

99,98

8.000.000,00

8.000.000,00

7.940.455,58

7.940.455,58

99,26

зимско одржавање путева

20.400.000,00

20.400.000,00

20.264.827,86

20.264.827,86

99,34

Изградња локалних
путева и улица
у селима

55.000.000,00

55.000.000,00

48.328.998,64

48.328.998,64

87,87

35.000.000,00

35.000.000,00

32.637.544,50

32.637.544,50

93,25

у граду

20.000.000,00

20.000.000,00

15.691.454,14

15.691.454,14

78,46

103.895.836,00

103.895.836,00

97.025.028,79

97.025.028,79

93,39

103.895.836,00

103.895.836,00

97.025.028,79

97.025.028,79

93,39

5.500.000,00

5.500.000,00

4.987.589,23

4.987.589,23

90,68

5.500.000,00

5.500.000,00

4.987.589,23

4.987.589,23

90,68

1.500.000,00

1.500.000,00

1.457.296,05

1.457.296,05

97,15

42450 Услуге одржавања паркова
1.500.000,00
0
и јавних површина
Извори финансирања за функцију 510:

1.500.000,00

1.457.296,05

1.457.296,05

97,15

7.000.000,00

7.000.000,00

6.444.885,28

6.444.885,28

92,07

7.000.000,00

7.000.000,00

6.444.885,28

6.444.885,28

92,07

Стални трошкови

6.650.000,00

6.650.000,00

6.330.847,39

6.330.847,39

95,20

42120 Трошкови електр. енерг за
0 јавну расвету
425 Текуће одржавање зграда
и објеката
42510 Одржавање јавне расвете
0
511 Изградња јавне расвете

6.650.000,00

6.650.000,00

6.330.847,39

6.330.847,39

95,20

1.500.000,00

1.500.000,00

1.499.696,74

1.499.696,74

99,98

1.500.000,00

1.500.000,00

1.499.696,74

1.499.696,74

99,98

4.000.000,00

4.000.000,00

3.383.099,28

3.383.099,28

84,58

51120 Изградња јавне расвете
4.000.000,00
0
Извори финансирања за функцију 640:

4.000.000,00

3.383.099,28

3.383.099,28

84,58

12.150.000,00

12.150.000,00

11.213.643,41

11.213.643,41

92,29

12.150.000,00

12.150.000,00

11.213.643,41

11.213.643,41

92,29

425 Текуће поправке и
1.350.000,00
одржавање опреме
42520 Текуће поравке и
1.350.000,00
0
одржавање водовода и
канализације
511 Зграде и грађевински
15.200.000,00
објекти
51120 Изградња воводовода и
15.200.000,00
0
канализације
Извори финансирања за функцију 630:

1.350.000,00

1.070.317,20

1.070.317,20

79,28

1.350.000,00

1.070.317,20

1.070.317,20

79,28

15.200.000,00

15.199.337,71

15.199.337,71

100,00

15.200.000,00

15.199.337,71

15.199.337,71

100,00

16.550.000,00

16.550.000,00

16.269.654,91

16.269.654,91

98,31

16.550.000,00

16.550.000,00

16.269.654,91

16.269.654,91

98,31

197.137.836,00

182.804.517,77

182.804.517,77

92,73

197.137.836,00

182.804.517,77

183.913.517,77

93,29

0,00

у граду
185

23. јун 2014. године

511

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Остали извори финансирања
Укупно за функцију 451:
510

Управњање отпадом-чишћење
186

187

421

Стални трошкови

42130 Услуге чишћења улица
0
424 Специјализоване услуге

Приходи из буџета
Остали извори финансирања
Укупно зафункцију 510:
640

Улична расвета
188

189

190

421

Приходи из буџета
Остали извори финансирања
Укупно за функцију 640:
630

Водоснабдевање
191

192

Приходи из буџета
Остали извори финансирања
Укупно за функцију 630:

Извори финансирања за главу 3.6
Приходи из буџета

197.137.836,00

Донације међународних организација
Остали извори финансирања
Укупно за главу 3.6
560

197.137.836,00

1.109.000,0
0
1.109.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
193

424

Специјализоване услуге

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

194

426

Материјал

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

195

451

Субвенције јавним
2.000.000,00
нефинансијским
организацијама и
предузећима
Извори финансирања за функцију 560:

2.000.000,00

783.051,00

783.051,00

39,15
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Приходи из буџета

2.900.000,00

2.900.000,00

783.051,00

783.051,00

27,00

Укупно за функцију 560:

2.900.000,00

2.900.000,00

783.051,00

783.051,00

27,00

693.211.293,75

543.378.287,89

Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета

4

543.378.287,89

78,39

Сопствени приходи

693.211.293,75
0,00

47.801.000,00

47.801.000,00

18.348.000,00

18.348.000,00

38,38

Донације међународних
организација
Остали извори
финансирања
Укупно раздео 3.

0,00

38.500.000,00

38.500.000,00

15.363.495,62

15.363.495,62

39,91

0,00

7.511.000,00

7.511.000,00

6.701.000,00

6.701.000,00

89,22

693.211.293,75

93.812.000,00

787.023.293,75

543.378.287,89 40.412.495,62

583.790.783,51

74,18

ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

330

Судови
196

411

Плате, додаци и накнаде

41111 Плате, додаци и накнаде
0
функционера
197

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

41200 Социјални доприноси на
0
терет послодавца

1.285.000,00

1.285.000,00

1.270.100,11

1.270.100,11

98,84

1.285.000,00

1.285.000,00

1.270.100,11

1.270.100,11

98,84

225.000,00

225.000,00

227.347,91

227.347,91

101,04

225.000,00

225.000,00

227.347,91

227.347,91

101,04

198

414

Социјална давања
запосленима

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

199

421

Стални трошкови

55.000,00

55.000,00

22.696,43

22.696,43

41,27

42140 Услуге комуникација
0

40.000,00

40.000,00

22.696,43

22.696,43

56,74

42190 Остали трошкови
0

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00
19,93

200

422

Трошкови службених
путовања

50.000,00

50.000,00

9.966,00

9.966,00

201

423

Услуге по уговору

65.000,00

0,00

0,00

0,00

42371 Репрезентација
0
(угоститељске услуге)

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

42332 Котизација
0

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

31.941,00

31.941,00

29,04

42630 Материјал за образовање и
0
усавршавање

60.000,00

60.000,00

31.941,00

31.941,00

53,24

42640 Материјал за саобраћај
0

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

1.810.000,00

1.810.000,00

1.562.051,45

1.562.051,45

86,30

1.810.000,00

1.810.000,00

1.562.051,45

1.562.051,45

86,30

202

426

Материјал

Извори финансирања за раздео 4:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
Укупно раздео 4.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО
1.+2.+3.+4.
УКУПНИ РАСХОДИ:

724.621.293,75

93.812.000,00

818.433.293,75

570.755.167,99 40.710.965,87

611.466.133,86

74,71

724.621.293,75

93.812.000,00

818.433.293,75

570.755.167,99 40.710.965,87

611.466.133,86

74,71

Члан 5.
У билансу стања (Консолидованом) на дан 31.децембра 2013. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у
износу од 1.133.599 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1.133.599 хиљада динара
у хиљадама
I - АКТИВА

1.133.599
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1. нефинансијска имовина
-некретнине и опрема
-природна имовина
-нефинансијска имовина у припреми и аванси
-нематеријална имовина
-нефинансијска имовина у залихама

23. јун 2014. године

1.082.666
965.741
29.150
68.438
17.282
2.055

2. финансијска имовина
-дугорочна финансијска имовина
-новчана средства
-краткорочна потраживања
-краткорочни пласмани - дати аванси
-активна временска разграничења

50.933
5.001
14.281
9.145
13.924
8.582

I I – ПАСИВА
1. обавезе
-домаће дугорочне обавезе
-обавезе по основу расхода за запослене
-обавезе по основу осталих расхода
-обавезе из пословања
-пасивна временска ограничења

1.133.599
32.089
577
414
5
14.148
16.945

2. капитал

1.101.510

Члан 6.
У билансу прихода и расхода (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31.децембра 2013.године
(Образац 2) утврђени су:
I Укупно остварени текући приходи и примања
oд нефинансијске имовине
II Укупно текући расходи и издаци
III Буџетски суфицит/дефицит
IV Кориговани дефицит за део вишка прихода и примања
из ранијих година који се користи за покриће расхода текуће
године и износа приватизационих примања
V Утрошена средства текућих прихода за отплату
обавеза по кредитима и утрошена средства текућих
прихода од продаје нефинансијске имовине за
набавку финансијске имовине
VI Вишак прихода и примања- суфицит

589.849
603.134
13.285
38.640

8.328
17.027

Члан 7.
У Извештају о капиталним издацима и примањима (консолидованом) у периоду од 1.јануара до 31.децембра
2013.године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 8.776 хиљада динара и укупни издаци у износу
160.696 хиљада динара.
I - ПРИМАЊА
- Примања од продаје нефинансијке имовине
I I ИЗДАЦИ
- Основна средства
зграде и грађевински објекти
машине и опрема
нематеријална имовина
-природна имовина
-издаци за отплату главнице и набавку финанс имовине
I I I Мањак примања (I - I I)

8.776
8.776
160.696
147.932
95.386
51.528
1.018
4.436
8.328
151.920

Члан 8.
У Извештају о новчаним токовима (консолидованом) у периоду од 1. јануара до 31.децембра 20 13.године
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 590.032 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу
од 611.462 хиљада динара и салдо готовине на крају године 14.093 хиљада динара.
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I НОВЧАНИ ПРИЛИВИ
-Текући приходи у износу
-Примања од продаје нефинансијске имовине

590.032
581.256
8.383

II НОВЧАНИ ОДЛИВИ
-Текући расходи у износу
-Издаци за нефинансијску имовину
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

611.462
450.766
152.368
8.328

III МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
IV САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ

21.430
39.793

V САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

14.093
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Члан 9.
У Извештају о извршењу буџета (консолидованом) у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2013.године
(Образац 5), утврђени су укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци по нивоима финансирања из Републике,
Општине, донација и осталих извора и то:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Опис
-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Порези
Порез на доходак, добит и
капит.добити
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Донације и трансфери
Донације од међународних
организација
Текући трансфери од
другог нивоа власти
Капитални трансфери од
другог нивоа власти
Други приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара
и услуга
Новчане казне и одузета
имов.корист
Добровољни трансфери од
физичких и правних ллица
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефунд.расхода
Приходи из буџета
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје
непокретности и осталих
основних средстава

Укупно
581.256
227.514

Републик
а
4.782

Општина
539.497
227.472

212.083

212.083

227
38.224
7.343
25.460
228.638

227
38.224
7.343
25.460
215.123

1182

12.333
204.647

Донације
12.333

Остали извори
24.644

12.333
12.333

1.182

203.465

8.910

8.910

134.339
99.091

110.386
99.091

23.953

24.779

1.016

23.763

4.395

4.395

2.034

1.849

185

4.040

4.035

5

1.905

691

2.596
3.600

3.600

8.593

8.593

8.593

8.593

Страна 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Примања од задуживања
и продаје финансијске
имовине
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Опис
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде и остали посебни
расходи
Посланички додатак
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Отплата камата
Пратећи трошкови
задуживања
Субвенције
Капиталне субвенције
Текуће субвенције
Донације дотације и
трансфери
Текући трансвери осталим
нивоима власти
Капитални трансвери осталим
нивоима власти
Дотације организацијама
обавезног соццијалног
осигурања
Остале дотације и трансвери
Социјално осигурање и
социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним
организацијама
Порези обавезне таксе,казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ

183
590.032

183
4.782

548.273

Укупно
450.766
108.017
83.855

Република
4.782
3.810
3.176

Општина
416.858
102.110
79.802

15.033

479

14.270

259

113

2.943
473

12.333

Донације
9.281

42

24.644

Остали извори
19.845
2.097
877
284
146

2.153

1.805
3.649
221.159
45.797
4.179
56.068
71.426
27.575
16.114
367
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790

431
1.805

972
135
73

764

3.649
193.303
43.055
1.590
47.051
65.582
26.975
9.050
342

18

18

12.401
7.686
4.715

12.401
7.686
4.715

67.562

67.562

59.844

59.844

5.121

5.121

1.946

1.946

651

651

11.723

11.723

11.723

11.723

29.537

29.417

26.679

26.679

9.281
3
2.082
1.605
4.663
928

17.603
2.604
507
7.339
1.181
600
5.372
25

120

396

378

18

2.442

2.340

102

20

20

152.368

145.567

6621

180
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ИМОВИНУ
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Природна имовина
Земљиште
Издаци за отплату главнице
и набавку финансијске
имовине
УКУПНО РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

147.932
95.386
51.528
1.018
4.436
4.436

141.131
95.366
44.838
927
4.436
4.436

8.328

8.328

611.462

4.782

570.753

23. јун 2014. године
6.621
6.621

15.902

180
20
69
91

20.025

Извештај о извршењу буџета –Образац 5 –садржи податке о текућим приходима, примањима од продаје
нефинансијске имовине , примањима од задуживања и продаје финансијске имовине , податке о текућим расходима и
издацима за нефинансијску имовину и издацима за отплату главнице и набавку финансијске имовине – према изворима
финансирања.
У колони –општина приказани су укупни приходи и примања , расходи и издаци по економској
класификацији директних и индиректних корисника буџетских средстава.
Туристичко спортски центар “Златар" као индиректни корисник је у систему ПДВ-а и током 2013.године са
рачуна Извршења буџета вршен је административни трансфер средстава ради измирења обавеза према добављачима .
Средства су преношена по фактурама у којима је исказиван ПДВ. Како се износ ПДВ-а не третира као трошак, већ је то
обрачунска категорија ,то је ТСЦ”Златар” током 2013.године извршио повраћај средстава у износу од 5.172.835,57, а
почетком 2014.године износ од 4.411.257,95 динара.
За износ враћених средстава у 2013.години на рачуну Извршења буџета извршен је сторно трошка по
економској класификацији, а за износ средстава који је враћен у 2014.години, ТСЦ”Златар”је приказао као обавезу у
билансу стања, а на рачуну Извршења буџета као трошак, односно издатак.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Завршни рачун општине Нова Варош за 2013.годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2013.године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2013.до 31.12.2013.године.
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.године.
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013.до 31.12.2013.године.
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.године.
6. Извештај о примљеним донацијама и кредитима и извршеним отплатама у периоду од 01.01.2013. до
31.12.2013.године.
7.Образложење одступања између одобрених средстава и извршења
8. Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2013. до
31.12.2013.године.
9. Извештај о гаранцијама датим у току године у периоду од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013.године.
10. Одлука Скупштине општине о неангажовању предузећа за вршење екстерне ревизије
11. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета, а односе
се на :
- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима;
- -трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода
Члан 11.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2013.годину са свим прилозима саставни је
део ове одлуке.
Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2013.годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о
буџету општине Нова Варош за период од 01.01.2013. до 31.12.2013.године доставити Управи за трезор и Министарству
финансија.
Члан 13.
Ова Одлука ће се објавити у "Службеном листу" Општине Нова Варош
Број:06-23/3/2014/02 од 20.06.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 175.став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 57/2011,80/2011-исп.,93/2012
и 124/2012), члана 2. 3. 6. и 13.став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/2011), члана
32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007), члана 3. Одлуке о оснивању
друштва са ограниченом одговорношћу "Енергија Златар НВ" Нова Варош број 06-8/42/2013-02 od 15. априла 2013.
године, и члана 40. Статута општине Нова Варош("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012)
Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 20.06.2014.године, доноси

•
•

ОДЛУКУ
О СНАДБЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ПРЕДМЕТ

Члан 1.
Овом Одлуком о снадбевању топлотном енергијом општине Нова Варош (у даљем тексту: Одлука) прописују се: услови
и начин обавављања делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, управљање дистрибутивним системима
за топлотну енергију и снадбевања топлотном енергијом тарифних купаца на територији општине Нова Варош, која се
користи за грејање стамбеног и пословног простора, услови и начин пружања енергетских услуга као и међусобни
односи између произвођача( у даљем тексту: произвоћач топлотне енергије), снабдевача (у даљем тексту: енергетски
субјект - снадбевач) и купаца топлотне енергије (у даљем тексту: тарифни купац). Овом одлуком се такође одређује
начин доношења и надлежности за доношење појединачних аката као што су: тарифни системи за одређивање цена
топлотне енергије и енергетских услуга, одлуке о ценама топлотне енергије и енергетских услуга, правила о раду
дистрибутивног система као и планови развоја система даљинског грејања.
Члан 2.
Овом Одлуком се нарочито уређују: планирање и развој система даљинског грејања; производња и снадбевање
топлотном енергијом; одржавање тoплотне опреме; правила о раду дистрибутивног система; одобрење за прикључење;
изградња прикључног топловода и топлотне подстанице; прикључење на топловодну мрежу; почетак испоруке топлотне
енергије; склапање уговора о снабдевању топлотном енергијом; евиденција тарифних купаца; снадбевање и квалитет
топлотне енергије; мерно место, мерни уређаји и утврђивање испоручене количине топлотне енергије; тарифни систем и
цене топлотне енергије и услуга; рекламација снабдевања топлотном eнергијом; неовлашћено коришћење топлотне
енергије; обуставу испоруке топлотне енергије; обавезе енергетског субјекта; обавезе тарифног купаца; систем
обавештавања; надзор; казнене одредбе и прелазне и завршне одредбе.

•

ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА

Члан 3.
Поред појмова из Закона о енергетици (у даљем тексту:закон) у овој одлуци и Тарифним системима користе се и
појмови са следећим значењима:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

топлотни извори су постројења у којима се производи топлотна енергија односно претварају примарну
енергију горива у топлотну енергију;
дистрибутер је енергетски субјект који врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и управља
дистрибутивним системом за испоруку топлотне енергије. Дистрибутер је истовремено и снадбевач купаца
топлотном енергијом;
дистрибутивна мрежа је топловодна мрежа, која представља систем повезаних уређаја и инсталација који
су намењени дистрибуцији топлотне енергије до купаца;
пумпне станице су постројења, која омогућавају проток топле воде кроз топловодну мрежу;
примарна топловодна мрежа су топловоди који се употребљавају за повезивање производних извора са
секундарном топловодном мрежом;
секундарна топловодна мрежа су топловоди који иду од примарне топловодне мреже по подручју
снадбевања до прикључних шахтова или одвајања за појединачног купца;
прикључни топловод је топловод који иде од прикључних шахтова или одвајања од топловодне мреже до
топлотне подстанице, односно појединачног купца;
загрејана вода у мрежи даљинског грејања је преносни медиј, којим се преноси топлотна енергија;
топлотна подстаница је састављена из прикључне и кућне подстанице и својим радом обезбеђује
испоруку топлоте у унутрашње топлотне инсталације и уређаје купаца;
прикључна подстаница је састављена од запорних, регулационих, сигурносних и мерних елемената;
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кућна подстаница се састоји од измењивача топлоте, разводних система, регулационих и сигурносних
уређаја и опреме за расподелу топлотне енергије за различите системе унутрашњих топлотних уређаја;
унутрашње топлотне инсталације и уређаји, који се прикључују на кућну подстаницу користе се за
различите врсте грејања: радијаторско, конвекторско и подно грејање, грејање топлим ваздухом и
проветравање, климатизацију простора, припрему санитарне топле воде и др;
предајно место је по правилу мерно место где један енергетски субјект предаје топлотну енергију другом
енергетском субјекту, односно купцу;
мерно место у топлотној подстаници је место где је постављен мерни уређај за испоруку топлотне енергије;
обрачунско место је шифра објекта или етажне јединице купца, за које снадбевач испоставља рачун;
мерни уређај је топлотно бројило, које непосредно мери испоручену топлотну енергију и основ је за
обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу;
делитељ трошкова испоручене топлотне енергије омогућава расподелу трошкова топлотне енергије, која је
испоручена преко заједничког мерног уређаја (мерача) у заједничкој прикључној подстаници за више
купаца. Појединачни купци одређују своје уделе (учешћа) у трошковима испоручене топлотне енергије, а
збир свих удела мора бити 100%;
прикључна снага је називна снага унутрашњих топлотних инсталација и уређаја, а одређена је пројектом за
градњу односно пројектом изведеног стања;
техничка правила о прикључењу на топловодну мрежу су правила која одређују техничке услове за
пројектовање, изградњу и прикључење топлотних инсталација и опреме на топловодну мрежу, а дефинисана
су у Правилима о раду дистрибутивног система;
измена купчеве топлотне опреме подразумева измену опреме која мења инсталисану снагу или изазива
промену начина рада топлотне опреме. Ове промене утичу на промену притиска, температуре, протока и
преузимање топлотне енергије;
одобрење за прикључење је писани документ којег издаје дистрибутер, а који се односи на техничке услове
за израду пројектне документације, изградњу и прикључење топлотних инсталација и опреме;
упоредни обрачунски период је период, у којем су постојали услови преузимања топлоте.
тарифни купац топлотне енергије је купац топлотне енергије који топлотну енергију купује за
сопствене потребе по цени у складу са тарифним системом
ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
ПЛАН РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ

Члан 4.
Скупштина општине Нова Варош доноси План развоја енергетике за подручје за које је надлежна, којим се утврђују
потребе за енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета, а у складу са Стратегијом
развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије.
Сви енергетски субјекти који учествују у снадбевању купаца енергијом на подручју општине Нова Варош дужни су
доставити све податке неопходне за израду Плана развоја енергетике.

•

РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Члан 5.
Енергетски субјекти који учествују у снадбевању купаца топлотном енергијом дужни су да планирају и спроводе свој
план развоја који је усклађен са Планом развоја енергетике из члана 4. ове Одлуке.
Планови развоја топлификационе мреже и гасификационе мреже морају бити међусобно усклађени.
Подручја предвиђена за топлификацију, односно гасификацију се дефинишу енергетском картом општине Нова Варош
која је саставни део Плана развоја из члана 4. ове Одлуке.
Планови развоја система даљинског грејања су јавни и објављују се у Службеном листу општине Нова Варош.

•
•

СНАДБЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 6.
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Енергетске делатности, као делатности од општег интереса, у сектору топлотне енергије у складу са законом су:
производња топлотне енергије за тарифне купце, дистрибуција топлотне енергије, управљање дистрибутивном мрежом и
снадбевање топлотном енергијом тарифних купаца.
Енергетски субјект може отпочети са обављањем енергетске делатности на основу лиценце коју издаје овлашћени орган
одређен законом.
Енергетски субјект је обавезан да прибави лиценцу за обављање енергетске делатности из става 2.овог члана, у року од
шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

•

СНАБДЕВАЊЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА

Члан 7.
Енергетски субјект, који је основала општина Нова Варош, за обављање делатности производње и снабдевања купаца
топлотном енергијом је Друштво са ограниченом одговорношћу "Енергија Златар НВ" Нова Варош - предузеће
(енергетски субјект) којем је општина поверила обављање делатности производњом и снабдевањем топлотне енергије
купаца. Енергетски субјект производи топлотну енергију за потребе тарифних купаца, врши дистрибуцију и испоруку
топлотне енергије тарифним купцима, управља дистрибутивним системом и снабдева топлотном енергијом тарифне
купце на подручју општине Нова Варош.
Енергетски субјект је дужан да енергетске делатности из домена топлотне енергије обавља у складу са актом о оснивању
(поверавању), овом Одлуком, актима донесеним на основу ове Одлуке и закона.
Енергетски субјект, као снабдевач тарифних купаца топлотном енергијом, обезбеђује топлотну енергију из сопствених
извора.

•

ОПРЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА

Члан 8.
Термоенергетска опрема енергетског субјекта коју користи за обављање основне делатности, по правилу су:

•
•
•
•
•
•

топлотни извори,
мерни уређаји за преузету топлотну енергију из производних извора који су у саставу енергетског субјекта,
пумпне станице,
примарна топловодна мрежа,
секундарна топловодна мрежа,

мерни уређаји за испоручену топлотну енергију купцима, у топлотним подстаницама.
Енергетски субјект и купац писаним уговором међусобно регулишу даље власничке односе као и услове и начин
преноса права и обавезе на енергетски субјект за управљање и одржавање прикључног топловода и топлотне
подстанице, осим мерног уређаја у подстаници из става 1. тачка 6. овог члана.

•

КУПАЦ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 9.
Купац топлотне енергије је свако правно лице, скупштина станара-зграде и физичко лице, којем енергетски субјект на
основу писаног уговора испоручује топлотну енергију.

•

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ОПРЕМА КУПЦА
Члан 10.
Термоенергетска опрема купаца, по правилу је:

•
•
•
•

прикључни топловод,
топлотна подстаница, која се састоји од: примарног и секундарног дела односно прикључне и кућне
подстанице,
унутрашње топлотне инсталације и уређаји,

индивидуални (унутрашњи) регулатори и мерачи топлоте (делитељи).
Купац склапа са енергетским субјектом писани уговор са којим на енергетски субјект преноси право и обавезу за
управљање и одржавање прикључног топловода и топлотне подстанице и регулише будуће власничке односе над овом
опремом.

•
•

ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ
ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ
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Члан 11.
Енергетски субјект може да врши изградњу својих нових производних и дистрибутивних капацитета а у складу са
финансијским могућностима и усвојеним Планом развоја енергетике општине Нова Варош, а након добијања енергетске
дозволе.
Енергетски субјект је дужан да своје производне капацитете одржава у исправном стању, да обезбеди њихову сталну
погонску и функционалну способност и безбедно коришћење у складу са техничким и другим прописима и стандардима,
њихову безбедност и услове заштите животне средине уређене законом и другим прописима.

•

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ

•

ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД И ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

Члан 12.
Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне енергије, одговоран је за одржавање и функционисање дистрибутивног
система усклађеног са потребама постојећих купаца на подручју за које је задужен за испоруку и снадбевање топлотном
енергијом.

Члан 13.
Управљање прикључним топловодом и топлотном подстаницом, односно дефинисаним параметрима, као саставним
деловима јединственог система даљинског грејања, обавља енергетски субјект.
Проверавање исправности и тачност рада, као и одржавање мерних уређаја и опреме у топлотној подстаници за мерење
испоручене количине топлотне енергије врши енергетски субјект.
За одржавање кућне подстанице, изузимајући грејна тела са припадајућом арматуром индивидуалне (унутрашње)
регулаторе и мераче топлоте (делитеље) као и унутрашње кућне инсталације одговоран је енергетски субјект.
Енергетски субјект поседујe кључ који омогућава енергетском субјекту несметан приступ топлотној подстаници купца у
било које време.

•

УНУТРАШЊА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ОПРЕМА КУПЦА

Члан 14.
Купац је одговоран за одржавање своје унутрашње топлотне инсталације и опреме у технички и функционално
исправном стању како не би угрозио функционалност кућне подстанице.
Купац може по сопственој вољи са енергетским субјектом или са другим лицем склопити посебан уговор о одржавању
своје унутрашње термоенергетске опреме.
•

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Члан 15.
Енергетски субјект, као оператор дистрибутивног система, доноси Правила о раду дистрибутивног система (у даљем
тексту: Правила о раду ), уз прибављену сагласност Oпштинског већа општине Нова Варош.
Правилима рада утврђују се нарочито: технички услови за прикључење будућих купаца на систем даљинског грејања;
технички и други услови за безбедан рад дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног
снадбевања купаца топлотном енергијом; поступци у кризним ситуацијама; функционални захтеви и класа тачности
мерних уређаја; место и начин мерења испоручене топлотне енергије.
Правила о раду су јавна и објављују се у Службеном листу општине Нова Варош.

•
•

ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
ЕНЕРГЕРСКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗГРАДЊУ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 16.
Инвеститор који планира изградњу и прикључење новог објекта – топлотних подстаница и унутрашње топлотне
инсталације и уређаја на дистрибутивну мрежу, односно жели да изврши измене на већ прикљученој термоенергетској
опреми, а које за последицу могу имати измену прикључне снаге или промену начина рада дужан је да од енергетског
субјекта прибави техничке услове за пројектовање термотехничких инсталација за објекат, енергетску сагласност и
одобрење за прикључење објекта (у даљем тексту: одобрење), ако законом није другачије регулисано.

•

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА

Члан 17.
Захтев за издавање одобрења подноси се на обрасцу енергетског субјекта и, нарочито, садржи податке о:
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власнику и инвеститору објекта (фирма и седиште, односно име, презиме адреса, као друге податаке по
захтеву енергетског субјекта),
објекту за који се тражи одобрење (врста, намена објекта, локација и др.),
времену прикључења,
предвиђеној инсталисаној снази. као и о номиналном радном притиску, температури и протоку који је
потребно обезбедити на прикључку објекта (ако су у питању специфични захтеви),
намени коришћења топлотне енергије,
предвиђеној минималној и максималној часовној и дневној потрошњи топлотне енергије и укупној годишњој
потрошњи са месечном динамиком (ако су у питању специфични захтеви),
техничким карактеристикама објекта инвеститора са посебним нагласком на начин предаје топлотне
енергије (радијаторско, калориферско и др.)

Члан 18.
У зависности од врсте захтева инвеститора за прикључење енергетски субјект може да захтева доставу и неких од
следећих докумената:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

за добијање локацијског одобрења:
ситуацију објекта са уцртаним предвиђеним прикључним топловодом и локацијом топлотне подстанице,
процену прикључне снаге објекта,
за добијање одобрења за градњу:
локацијску дозволу са локацијском документацијом или потврду, да локацијска дозвола није потребна,
пројект за добијање грађевинске дозволе (ПГД) или пројект за извођење (ПЗИ) унутрашње топлотне опреме
(радијаторско грејање, грејање топлим ваздухом, климатизација, и слично), топлотне подстанице (пројекти
машинских и електро инсталација) и прикључног топловода,
измене наведених пројеката ради контроле да ли су у складу са издатим одобрењима,
за добијање употребне дозволе
записник о техничкој и функционалној исправности топлотне подстанице (пробни рад) који је потписан од
стране инвеститора и енергетског субјекта,
изјава извођача радова о техничкој и функционалној исправности унутрашњих топлотних инсталација и
опреме,
пројекти изведених радова (ПИР) или изјаву да није било одступања од приложених пројеката за извођење
(ПЗИ),
атесте и гаранцијске листове за сву опрему, која је уграђена у топлотној подстаници,
геодетски снимак прикључног топловода за катастар подземних инсталација,
доказ о власништву за објекат или део објекта (извод из земљишних књига или неки други оверен доказ),

сагласност власника објекта или дела објекта за прикључење.
Поред набројаних докумената, енергетски субјект може тражити и неке друге потребне документе у складу са законом .
Члан 19.
Енергетски субјект је дужан дати инвеститору писмено одобрење, ако су захтеви у молби за одобрење усклађени с
условима из Правила о раду дистрибутивног система за прикључење на топловодну мрежу и ако то дозвољавају
могућности опреме (постројења) енергетског субјекта као и економичност снадбевања топлотном енергијом.
Ако енергетски субјект одбије издавање одобрења, мора навести разлоге одбијања.

•

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ

Члан 20.
Енергетски субјект (дистрибутер) је дужан да у року од 30. дана по пријему писменог захтева инвеститора из члана 17.
ове Одлуке изда решење о траженом одобрењу.
Решењем о одобрењу се дефинишу услови пројектовања и изградње инвеститорове термоенергетске опреме, а нарочито:
место и начин прикључења, услови и начин изградње прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашњих
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инвеститорових инсталација и опреме, као и место и начин мерења преузете топлотне енергије, рок прикључења и
трошкови прикључења.
Решење о одобрењу прикључења издаје се под условом да су сви уређаји и инсталације објекта који се прикључује
испуњавају услове прописане законом техничким стандардима и другим прописима којима се уређују услови и начин
експлоатације .
Против решења из става 1. овог члана може се поднети жалба директору енергетског субјекта.
Услови пројектовања и изградње морају бити у складу са техничким правилима за прикључење на топловодну мрежу.
Одлука директора енергетског субјекта по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор.

•

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

Члан 21.
Инвеститорову опрему може уградити само стручно оспособљени и овлашћени извођач сходно Закону о планирању и
изградњи објекта и са поседовањем одговарајуће лиценце. Опрема се може уграђивати, распоређивати и мењати само по
одредбама ове Одлуке, према техничким услова за прикључење на топловодну мрежу и уз сагласност енергетског
субјекта.
Члан 22.
Начин прикључења, изглед прикључног топловода и место прикључења на мрежу дато је у пројекту и њега одређује
енергетски субјект.
Поступак прикључења на мрежу изводи се искључиво под надзором енергетског субјекта.
Члан 23.
Енергетски субјект врши стручни надзор код изградње прикључног топловода и топлотне подстанице, а у циљу праћења
придржавања свих техничких услова из одобрења о прикључењу, од стране инвеститора. Инвеститор је дужан пријавити
писаним путем енергетском субјекту почетак изградње прикључног топловода и топлотне подстанице најкасније 7. дана
пре почетка радова.
Члан 24.
Инвеститор се унапред саглашава и обавезује да енергетски субјект/дистрибутер може на његов прикључни топловод , у
случају да то капацитет опреме дозвољава, прикључити и другог купца.
Члан 25.
Инвеститор се унапред саглашава да на својој непокретности енергетском субјекту/дистрибутеру дозволи и омогући
приступ, уколико је то потребно за извођење прикључка за потребе његовог или суседног објекта, а уз услов правичне
надокнаде и враћања земљишта у претходно стање у складу са важећим законским прописима.
•

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ

Члан 26.
Одобрење за издавање употребне дозволе за топлотну опрему инвеститора издаје енергетски субјект на основу
инвеститоровог захтева. Захтев за издавање одобрења
садржи:

•
•
•

пројект изведених радова или изјаву да није било одступања од приложених пројеката за извођење,
потврду о упису прикључног топловода у катастар подземних инсталација,
записнике о испитивањима, одговарајуће пробе и снимања.

Члан 27.
Енергетски субјект је дужан да прикључи објекат купца на топловодну мрежу у року од 15. дана од дана закључивања
уговора о продаји топлотне енерегије под условом да је купац испунио обавезе утврђене одобрењем за прикључење, као
и да објект купца испуњава све техничке и друге прописане услове.
Трошкове прикључка из предходног става ове одлуке сноси подносилац захтева за прикључење на систем даљинског
грејања.
Трошкови прикључка утврђују се посебним актом који доноси енергетски субјект уз сагласност општинског већа
општине Нова Варош.
Инвеститорова топлотна опрема се сме прикључити на топловодну мрежу само уз присутност енергетског субјекта и
инвеститора. Исто важи и за све радове на изменама на инвеститоровој топловодној опреми, које могу изазвати промену
начина рада или промену прикључне снаге.

•

ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 28.
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По завршеној уградњи топлотних инсталација морају бити извршена сва потребна пробна испитивања и сачињене све
изјаве и записници о пробним испитивањима.
Ако инвеститор не уважи примедбе и захтеве енергетског субјекта у вези са недостацима и одступањима од важећих
прописаних техничких услова, а која су констатована приликом пробног рада, енергетски субјект може обуставити
испоруку топлотне енергије све док се његови захтеви не испуне.
Члан 29
Када се из неких разлога, а који нису везани за опрему енергетског субјекта или инвеститора, не може добити и
приложити употребна дозвола, на основу инвеститоровог захтева може започети пробни рад инвеститорове
термоенергетске опреме. Ово је могуће само ако се тиме не проузрокује штета за енергетски субјект.
У случају потребе за прикључење привремених објеката, градилишта, као и објеката за које је одобрен пробни рад у
складу са посебним законом може се издати одобрење за привремено прикључење објекта.
Услови, начин и поступак одобрења за привремено прикључење и испоруку топлотне енергије су исти као и у редовном
поступку, односно у складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 30.
Енергетски субјект почиње са испоруком топлотне енергије након што су испуњени сви услови из издатих одобрења и
уговора.
Енергетски субјект и инвеститор записником о техничком пријему потврђују почетак испоруке топлотне енергије.
Саставни део техничког пријема и почетка испоруке топлотне енергије су и изјаве инвеститора да је опрема уграђена по
пројектној документацији и записник да је извршена регулација кућних инсталација.
Члан 31.
Енергетски субјект по прикључењу купца на систем централног грејања , не преузима одговорност за правилан рад и
исправност исте , осим ако је склопљен уговор о одржавању теремоенергетских инсталација између енергетског субјекта
и купца.
Члан 32.
У складу са стратешким опредељењима Републике Србије о рационалној потрошњи топлотне енергије и снабдевању
купаца истом, мора се водити рачуна о заштити животне средине.

•

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ИСКЉУЧЕЊЕ
Члан 33.
Уговор о продаји топлотне енергије између енергетског субјекта и купца склапа се у писменој форми и то пре
прикључења објекта купца на дистрибутивну мрежу
Уколико уговор о продаји топлотне енергије није склопљен у писменој форми, сматра се, да је уговорни однос између
енергетског субјекта и купца настао даном почетка испоруке топлотне енергије или даном промене купца (датум овере
купопродајног уговора код суда). У овом случају су енергетски субјект и купац топлотне енергије недвосмислено
одговорни за настале обавезе снабдевања топлотном енергијом у складу са одредбама ове Одлуке.
Енергетски субјект није дужан испоручивати топлотну енергију, уколико купац одбије закључивање писаног уговора о
продаји топлотне енергије.
Члан 34.
Уговор о продаји топлотне енегије садржи:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

податке о купцу,
адресу предајног места,
прикључну снагу,
прописана температура у просторијама купца,
време прикључења,
трајање уговора,
обавезе купца,
обавезе енергетског субјекта,
увршћеност у тарифни систем за преузимање топлотне eнергије,
начин плаћања рачуна,
деловник трошкова испоручене топлотне енергије, ако је заједничко предајно
место,
права и обавезе у случају привремене обуставе,
права и обавезе у случају неизмирења обавеза купца
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услови искључења
друге специфичности уговорних односа, које нису дефинисане одредбама Одлуке или Тарифног система.

Члан 35.
Уговор о продаји топлотне енергије се закључује на неодређено време, осим ако се енергетски субјект и купац не
договоре другачије.
Купац може писмено поднети захтев за отказ уговора о продаји топлотне енергије.
О захтеву за отказ уговора о продаји топлотне енергије одлуку доноси енергетски субјект а захтев се може уважити
искључиво ако се купац налази у самосталном (издвојеном) објекту.
Може се отказати уговор и купцу у објектима са више купаца у колико прихвати у форми уговора трајно искључење
грејних тела и плаћа услугу грејања у износу од 30% од пуне накнаде за испоручену топлотну енергију, и ако прибави
писану сагласност осталих купаца који се греју са исте подстанице (исто мерно место)
Отказ од стране корисника може се поднети на крају грејне сезоне за наредну сезону.
Изузетно се може отказати коришћење топлотне енергије уколико корисник пружи доказ да из оправданих разлога не
користи стамбени, односно пословни простор или да не жели да користи услуге грејања а да за то постоје техничке
могућности за искључење.
Искључење се врши у целом грејаном простору, а не појединачно по просторијама.
Уколико Енергетски субјект прихвати захтев за раскид уговора, сачињава се коначни обрачун трошкова који се
испоставља купцу у року од 15. дана од дана доношења одлуке о отказу уговора.
Ако на једном предајном месту топлотну енергију преузима више купаца, отказ важи само, ако су сви купци писмено
отказали уговор, уколико постоје техничке могућности.
Купац који је искључен са система даљинског грејања дужан је да омогући енергетском субјекту приступ стану ради
контроле искљученог прикључка.
Сагласност за контролу искљученог прикључка саставни је део уговора о продаји топлотне енергије.
Уколико се купац топлотне енергије поново одлучи за снадбевање топлотном енергијом на истом предајном месту, у
року који је краћи од 12. месеци од претходног искључења, мора пре поновног укључења отклонити све недостатке због
којих је био искључен, као и измирити све фиксне трошкове снадбевања, које би плаћао, да му је топлотна енергија била
непрекидно испоручивана.
Уколико је купац искључен са система даљинског грејања дуже од 12 месеци, за ново прикључење плаћа све трошкове
прикључења као и нови купац.
Члан 36.
Купци са заједничким предајним местом морају енергетском субјекту пре склапања уговора о продаји топлотне енергије
приложити споразумно сачињен деловник трошкова (кључ за расподелу утрошене количине топлоте), који је саставни
део уговора о продаји топлотне енергије.
У деловнику трошкова се одређује удео трошкова снадбевања топлотном енергијом сваког појединачног купца, при
чему збир свих делова мора бити 100 процената. Топлотна енергија утрошена за загревање заједничких просторија се
обрачунава свим купцима у складу са деловником трошкова.
Деловник трошкова се може прихватити само уз писмену сагласност свих купаца и примењује се са првим следећим
обрачунским периодом.
Деловник трошкова мора бити израђен и достављен у складу са упутством енергетског субјекта .
Ако купци енергетском субјекту не приложе деловник трошкова из претходног става, енергетски субјект обрачунава
појединачне купчеве трошкове снадбевања топлотном енергијом по подацима деловника, који му стоје на располагању,
ако тих података нема, онда сразмерно површини објекта који се греје.
Члан 37.
Купац је дужан да писмено обавести енергетски субјект у року од 15 дана о статусним и власничким променама, као и о
другим променама (закуп,пословна сарадња и сл) које утичу на односе између енергетског субјекта и купца. Купац је
дужан доставити обавештење о свим променама адресе за достављање рачуна, те обезбедити да његов правни наследник
ступи у постојећи уговор о продаји топлотне енергије.
Обавештење садржи:

•
•
•
•
•
•

име, презиме, ЈМБ и адресу дотадашњег купца за стамбени простор,
назив правног лица, седиштен и ПИБ за пословни простор
име, презиме, JMB и адреса новог купца за стамбени простор,
назив правног лица, седиштен и ПИБ за пословни простор
приложен доказ о преносу власничког права или неког другог правног односа (закупа и сл)
број и адресу обрачунског места,
потписану изјаву новог купца на обрасцу енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене уговорне односе о
продаји топлотне енергије.
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Одлука о измени података купца доноси се и важи искључиво за период од дана достављања енергетском субјекту.
До пријема попуњеног обавештења, за све обавезе из уговора о продаји топлотне енергије, одговоран је дотадашњи
купац.

•

ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА

Члан 38.
За потребе пословања с купцима енергетски субјект води и ажурира евиденцију купаца.
Евиденција купаца, која се односи на физичка лица, садржи следеће податке:

•
•

име, презиме, ЈМБ и адресу,

податке о запослењу.
Евиденција купаца, која се односи на правна лица, укључујући и скупштину зграде и самосталне предузетнике, садржи
појединачно следеће податке:

•
•
•
•
•
•

фирма, назив правног лица, име и презиме овлашћеног лица
адреса седишта,
адреса објекта за испоруку топлотне енергије,
број текућег рачуна и назив банке
порески број,
матични број.

•

СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 39.
Енергетски субјект испоручује купцу топлотну енергију и обезбеђује му на предајном месту (на мерном уређају у
топлотној подстаници) потребну количину топлотне енергије. Ова топлотна енергије предвиђена пројектом је гаранција
за рад унутрашњих топлотних уређаја а самим тим и грејања просторија.
Члан 40.
Енергетски субјект је дужан купцу испоручивати топлотну енергију за грејање простора у току грејне сезоне, ако
међусобним уговором није другачије одређено.
Члан 41.
Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла наредне године. Изузетно у периоду од 1. до 14. октобра и од
16. априла до 1. маја објекти ће се грејати у случају јачих захлађења. Под јачим захлађењем се сматрају временски
услови када се просечна температура спусти испод 12 степени мерена у току претходног дана од 9 до 16 сати.
Члан 42.
У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од 06,00 до 21,00 час, а суботом, недељом и празником од 07,00 до
21,00 час и у том периоду одржавају се прописане температуре грејаног простора.
Енергетски субјекат је дужан да постиже и одржава у стамбеним и пословним просторијама тарифних купаца следеће
температуре под условом да су кућне грејне инсталације тарифног купца исправне:
Стамбене просторије

•
•
•
•

дневне просторије, спаваће собе, и кухиње 20ºС
тоалет (посебан) 15ºС
купатила (посебна и са тоалетом) 22ºС
атељеи 20ºС

Пословне просторије

•
•
•
•

канцеларије 20ºС
тоалет 15ºС
ходници и комуникације 18ºС
остале пословне просторије се греју према намени и нормативима који се примењују за посебне намене са
дозвољеним одступањем од ±2 ºC, уколико законом или међусобним уговором није другачије одређено.
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Утврђивање загрејаности стамбених, односно пословних просторија купаца утврђује се мерењем температуре на висини
од 1.5м. у средишњем делу просторија.
Када измерене температуре у стамбеним или пословним просторијама износе 12ºС и ниже, тарифни купац не плаћа
испоручену топлотну енергију за време трајања наведених околности, а за све остале температуре које су испод
температура прописаних чланом 42.став 2 ове одлуке, цена се умањује за по 3% за сваки степен. Одредбе овог става
примењују се под условом да су кућне грејне инсталације тарифног купца исправне, односно да узрок неквалитетног
грејања није недостатак на кућним грејним инсталацијама.
При изузетно ниским спољним температурам -12 ºС и нижа, у циљу техничко технолошке заштите система и
обезбеђиванја прописаних температура, енергетски субјект може продужити грејни дан, при том водећи рачуна о
рационалној потрошњи топлотне енергије.
Енргетски субјект може у току грејног дана прекинути испоруку топлотне енергије услед повољне спољне температуре
под условом да се одржавају прописане температуре из ове одлуке.
У времену између 31. децембра и 1. јануара испорука топлотне енергије се не прекида, a између 6. и 7. јануара и између
13. и 14. јануара, испорука топлотне енергије се врши до 24 сата.
Члан 43.
У периоду од 1. до 10. октобра произвођач и дистрибутер топлотне енергије су дужни да изврше пробу
функционалности топлотних извора, нових и ремонтованих постројења дистрибутивног система. О распореду вршења
проба благовремено ће обавестити купце, извођаче радова и друга заинтересована лица преко средстава јавног
информисања.
Члан 44.
Уколико се у складу са дугорочним развојем снабдевања општине топлотном енергијом услови снадбевања толико
промене, да су потребне измене, преправке или замене на топлотној опреми енергетског субјекта и купца, све тошкове
који настану у овом случају сноси енергетски субјект за своју термоенергетску опрему, а купац све трошкове за своју
топлотну опрему.
Ако купац изврши поправку своје опреме или ако поправка није извршена правовремено и није временски усклађена са
радовима на термоенргетској опреми енергетског субјекта, енергетски субјект му није дужан испоручивати топлотну
енергију, све док се не испуне сви услови за поуздан и правилан рад његове опреме у новим условима.

•

МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 45.
Прво постављање мерног уређаја на мерно место у прикључној подстаници врши енергетски субјект о свом трошку, а на
кућној подстаници инвеститор-купац о свом трошку, а уз надзор и техничко дефинисање мерног уређаја које одређује
енергетски субјект у складу са техничким правилима . Мерни уређај мора имати атест и сертификат о баждарењу у
складу са важећим прописима.
Члан 46.
Све радове у вези са поправком и заменом неисправних мерних уређаја после гарантног рока (топлотна бројила и
водомери), обавља енергетски субјект или овлашћено лице кога он ангажује а о трошку енергетског субјекта.
Члан 47.
Уколико је код купца, због промене прикључне снаге, потребно заменити мерни уређај, трошкове набавке и замене
мерног уређаја сноси купац.
Члан 48.
Испоручена количина топлотне енергије се мери непосредно, посредно или одређује, ако је топлотни бројач покварен, са
обрачуном за упоредни обрачунски период.
Члан 49.
Количина топлотне енергије, мерена мерним уређајем за испоруку топлотне енергије, утврђује се непосредно на основу
очитавања мерног уређаја постављеног на мерном месту у прикључној подстаници, без обзира на то да ли су постављени
уређаји који се користе за интерну расподелу трошкова потрошене топлотне енергије.
Члан 50.
За период, када је мерни уређај неисправан, а врши се испорука топлотне енергије, одређује се испоручена количина на
основу потрошње у упоредном обрачунском периоду, када су мерни уређај исправно радили.
Упоредни обрачунски период одређује енергетски субјект.
Члан 51.
У случају квара мерних уређаја или оштећења пломбе, накнада за испоручену топлотну енергију се обрачунава према
потрошњи топлотне енергије у претходном месецу у коме је мерни уређај исправно радио, кориговано за утицај
спољних температура, време испоруке топлотне енергије и то од момента последњег очитавања мерног уређаја па све до
отклањања квара на мерном уређају.
Члан 52.
Податке са мерних уређаја у прикључној подстаници очитава енергетски субјект.
Члан 53.
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Купац мора енергетском субјекту омогућити приступ до мерних уређаја у прикључној подстаници ради очитавања и
надзора уређаја, прописаних законом и подзаконским актима као и овом Одлуком.
У случају да енерегетски субјект и поред упозорења и обавештења купца, није могао да изврши мерење у прикључној
подстаници, купац је дужан да енергетском субјекту достави правилно очитано стање мерних уређаја у достављеном
року и на начин како то одреди енергетски субјект. Ако купац не достави стање мерних уређаја, енергетски субјект ће
му обрачунати испоруку количине топлотне енергије у односу на упоредни обрачунски период у складу са одредбама
члана 51. ове Одлуке .
Члан 54.
Редовне прегледе, овере и замене мерних уређаја (топлотног бројилa на мерном месту у прикључној подстаници) у
складу са прописима и без посебне месечне надокнаде за одржавање мерних уређаја врши енергетски субјект.
Енергетски субјект и купац имају и поред редовних прегледа из претходног става овог члана, право провере тачности
мерних уређаја. Ако се при контролном прегледу установи веће одступање мерних уређаја, од допуштеног, трошкове
провере сноси енергетски субјект, у супротном, онај ко је преглед захтевао.
Ако провера мерних уређаја покаже њихово веће одступање, од оног које дозвољавају важећи прописи, рачуна се да је
мерни уређај неисправан, па се за тај временски период обрачунава количина испоручене топлотне енергије по 51. члану
ове Одлуке.

•

ТАРИФНИ СИСТЕМИ И ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА
Члан 55.
Тарифним системом уређују се елементи за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије тарифним купцима, као и
елементи за обрачун и начин обрачуна извршених услуга за потребе корисника.
Тарифни елементи за обрачун топлотне енергија и услуга садрже оправдане трошкове пословања који чине трошкови
рада, амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације објеката, осигурања, горива, заштите
животне средине и друге трошкове пословања којима се обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од
извршених инвестиција.
Елементи тарифног система исказују се у тарифним ставовима на основу којих се врши обрачун преузете енергије,
односно извршених услуга у обављању енергетских делатности за обрачунски период.
Тарифним системом се могу одредити различити тарифни ставови, зависно од количине и врсте преузете енергије, снаге
и других карактеристика преузете енергије, сезонске и дневне динамике потрошње, места преузимања и начина мерења.
Члан 56.
Тарифним системима одређују се тарифни ставови за обрачун цена произведене топлотне енергије за тарифне купце,
дистрибутивних услуга и трошкова уговарања, обрачуна и наплате испоручене топлотне енергије.
Члан 57.
Тарифни ставови за испоручену топлотну енергију за исту категорију тарифних купаца једнаки су на целој територији
општине Нова Варош.
Члан 58.
Тарифне системе за обрачун испоручене топлотне енергије, односно извршених услуга обављања енергетских
делатности, доноси Скупштина општине Нова Варош, на предлог Општинског већа општине Нова Варош.
Члан 59.
Цене топлотне енергије су слободне или регулисане.
Цене топлотне енергије за квалификоване купце су слободне и утврђују се уговором који закључују квалификовани
купац и снадбевач. Квалификовани купац је дефинисан законом о енергетици.
Цене по којима се топлотна енергија испоручује тарифним купцима и цене услуга дистрибуције топлотне енергије су
регулисане.
Цене, као и корекције цена, по којима се топлотна енергија испоручује тарифним купцима утврђује Скупштина друштва
енергетског субјекта својом одлуком, уз примену Тарифног система за обрачун топлотне енергије и услуга.
Оснивач – општинско веће општине Нова Варош, даје сагласност на одлуку о ценама, из става 4. овог члана.

•

РЕКЛАМАЦИЈЕ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 60.
Квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (прикључна подстаница) може рекламирати купац,
односно заступник купца у зградама са више станова.
Поред квалитета испоручене топлотне енергије такође се може рекламирати:

•
•

обрачун топлотне енергије,
друге услуге до прикључног блок вентила кућне подстанице.
Члан 61.
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Рекламације на испостављени рачун или обрачун за испоручену топлотну енергију односно услуге, које је обављао
енергетски субјект на основу ове Одлуке, односно по уговору са купцем, прихвата енергетски субјект само у писаној
форми, у року од 30 дана од пријема рачуна или обрачуна.
Приговор на испостављени рачун или обрачун не одлаже плаћање рачуна односно обрачуна за неспорни део.
Члан 62.
Купац може рекламирати и не одржавање температуре у грејном простору за време грејне сезоне и у току грејног дана,
уколико у топлотној подстаници нису обезбеђени технички услови (мерни и регулациони системи) за уредну контролу
квалитета снабдевања.
Оправданост рекламације се утврђује стандардним методама и процедурама мерења.
Оправдане рекламације прихвата енергетски субјект сразмерно времену њиховог трајања.
Не прихватају се одбици на рачун неиспоручене топлотне енергије за време које је краће од једног дана.
Члан 63.
Купац има право да захтева у случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије, а за које је одговоран
енергетски субјект, да се сметње отклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи.
Трошкове енергетског субјекта проистекле из интервенције по рекламацијама (излазак на терен, мерења, експертизе и
сл.) сноси енергетски субјект у случају оправдане рекламације (недовољно снадбевање и сметње на топлотној опреми )
односно купац у случају неоправдане рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне енергије
због квара, односно сметњи на купчевој топлотној опреми.
Трошкове неоправдане рекламације сноси купац у складу са Ценовником енергетског субјекта.

•

НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 64.
Забрањено је самовласно прикључивање и искључење објеката, уређаја или инсталација на транспортни или
дистрибутивни систем топлотне енергије, као и смањење или повећање загревних површина грејних тела без одобрења
енергетског субјекта.
Забрањено је коришћење топлотне енергије мимо мерних уређаја (где је успостављен систем мерења потрошње
топлотне енергије) или мимо услова утврђених уговором о продаји топлотне енергије.
Ако потрошач преузима топлотну енергију без сагласности енергетског субјекта или ако утиче на мерне уређаје на
штету енергетског субјекта, енергетски субјект је овлашћен да потрошену топлотну енергију обрачуна у складу са
чланом 51. ове Одлуке и са урачунавањем највишег фактора преузимања топлоте.
Члан 65.
Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће тачно одредити, неоправдано преузимање
топлотне енергије се зарачунава за 12 месеци уназад од дана када је енергетски субјект утврдио неовлашћено
преузимање.
Члан 66.
Потрошач је дужан енергетском субјекту платити све трошкове и сву штету, коју је произвео неовлашћеним
преузимањем топлотне енергије.
Члан 67.
Ако купац добије одобрење за градњу и решење о одобрењу прикључења објекта и прикључи своје топлотне уређаје на
систем без присуства енергетског субјекта, коме се благовремено обратио, купац може сам саставити записник о почетку
рада са датумом који је на тај начин било могуће установити, односно датумом који је навео купац у захтеву.
Енергетски субјект у том случају излази на лице места и врши контролу прикључења купца, обрачунава прикључну
снагу из одобрења, а остале купце на истом предајном месту обавештава о додатном прикључењу, ради уређивања
уговорног односа.

•

ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 68.
Енергетски субјект ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу уколико купац својом опремом уноси сметње у
испоруци топлотне енергије или се не придржава одредби уговора о продаји топлотне енергије, а у складу са одредбама
ове Одлуке.
Пре обуставе испоруке топлотне енергије купцу мора бити достављена писмена опомена у којој је одређен рок за
отклањање уочених неправилности и недостатака.
Рок из претходног става не може бити краћи од три дана од достављања опомене.
Члан 69.
Енергетски субјект ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу након опомене (допис, дневна гласила, радио) :
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због одржавања односно отклањања сметњи у раду на сопственој топлотној опреми,
због проширења мреже,
ако купац оштети своју или опрему енергетског субјекта тако, да је угрожен рад дистрибутивног система и
ако омета снадбевање топлотном енергијом других купаца
ако купац одузима топлотну енергију без сагласности енергетског субјекта,
ако купац не одржава своју термоенерегтску опрему тако, да обезбеђује неометан рад односно снадбевање
топлотном енергијом,
ако купац не омогући енергетском субјекту сигуран приступ и рад у простору у коме је купчева
термоенергетска опрема,
ако купац писмено не обавести енергетски субјект о власничким, статусним и другим променама, које утичу
на односе између купца и енергетског субјекта,
ако купац препродаје топлоту без сагласности енергетског субјекта,
ако купац не плаћа испоручену топлотну енергију два месеца узастопно или не измири друге доспеле
обавезе према енергетском субјекту,
ако купац у року, којег одреди енергетски субјект, не склопи писмени уговор о продаји топлотне енергије.

Члан 70.
Енергетски субјект такође обуставља ипоруку топлотне енергије и без претходног обавештавања:

•
•
•
•
•
•
•

ако купац одстрани жиг са мерних или регулационих уређаја у прикључној подстаници,
ако купац узима загрејану воду из дистрибутивне мреже,
ако термоенергетска опрема енергетског субјекта угрожава околину,
ако због квара топлотног извора или транспортне опреме купац не уважава упутство о ограничењу
преузимања топлотне енергије,
код самовласног прикључења купца,
ако купац користи топлотну енргију без или мимо мерних уређаја или мимо одобрених услова,
који користи топлотну енергију самовласно и без одобрења енергетског субјекта (уградња циркулационих
пумпи,испуштање топле воде)

Члан 71.
Поновна испорука топлотне енергије по обустави почеће кад се отклоне разлози за обуставу и кад се енергетском
субјекту измире сви настали трошкови.

•

ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА
Члан 72.

Енергетски субјект је дужан да:

•
•
•
•
•
•

снадбева купца топлотном енергијом у количини прописаној уговором о продаји топлотне енергије,
обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије у средствима јавног информисања,
по изливу загрејане воде у купчевој прикључној подстаници, искључи прикључну подстаницу са топловодне
мреже,
организује дежурну службу за пријем рекламација и благовремено интервенисање у случају кварова на
својој опреми и по рекламацијама купаца,
обавештава купце о стању дистрибутивног система и плановима његовог развоја, укупној потрошњи и
динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне енергије и услуга и другим
елементима од интереса за купце,
осавремењава системе мерења.

Члан 73.
Енергетски субјект има право проверавања и постављања регулационе опреме у прикључној подстаници, да би се
испунили радни услови, који произилазе из пројектне документације купчеве термоенергетске опреме и уговора о
снадбевању топлотном енергијом као и техничким условима за прикључење на топловодну мрежу а у циљу
рационалније потрошње топлотне енргије .
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ОБАВЕЗЕ КУПАЦА
Члан 74.

Купац је дужан да:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

одговара за нормално руковање (рад) и одржавање своје термоенергетске опреме,
не мења постављене параметре ( протоке и температуре) на опреми у топлотној подстаници,
не мења без писмене сагласности енергетског субјекта своју термоенергетску опрему, која би могла
проузроковати промене рада његове термоенергетске опреме,
да омогући енергетском субјекту приступ у сваком тренутку у термичкој подстници,
да учини доступним радну документацију са шемама опреме енергетском субјекту
да одржава своју термоенергетску опрему, испира инсталацију грејна тела и цевну мрежу, уколико није дата
неком другом сервисеру на одржаванње и омогући приступ енергетском субјекту у случају интервенције на
његовој термоенергетској опреми
прати обавештења енергетског субјекта о сметњама при снадбевању топлотом на предајном месту,
одговара за штету и последице, због квара и нестручног рада његове термоенергетске опреме,
не дозвољава неовлашћеним лицима управљање његовом термоенергетском опремом,
не сме да препродаје испоручену топлотну енергију,
да омогући прикључење термоенергетске опреме трећег лица на прикључни топловод уз одобрење
енергетског субјекта који издаје одговарајуће одобрење за прикључење,
да у топлотној подстаници омогући енергетском субјекту прикључивње урећаја за даљински пренос
података о радном стању без одштетног захтева за постављање уређаја,
да омогући енергетском субјекту коришћенје простора топлотне подстанице без накнаде и учешћа у
заједничким трошковима одржаванја,
да обавести енергетски субјект о квару мерних уређаја,
надокнади штету енергетском субјекту изазвану нестручним интервенцијама на опреми предузетих на
његову иницијативу,
да измирује своје обавезе у складу са овом Одлуком и уговором о продаји топлотне енергије
СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА

Члан 75 .
Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за директну телефонску комуникацију са купцима
топлотне енергије и корисницима енергетских услуга, а у циљу уредног пријема и евидентирања рекламација, као и ради
благовременог и истинитог информисања купаца о догађајима у систему.
Пријем рекламација се врши 24 сата дневно у грејној сезони, а расположиви бројеви телефона информационог сервиса
се објављују у локалним медијима и вебсајту (интернет презентацији) енергетског субјекта.
Члан 76.
Енергетски субјект и купци су дужни да се узајамно информишу о неисправностима које примете на својој опреми, а
које би могле утицати на нормалан рад опреме енергетског субјекта и купца.
Члан 77.
O свим планираним прекидима испоруке, енергетски субјект је дужан да обавести купце преко средстава информисања,
најмање 24 сата пре прекида испоруке.
О принудним прекидима испоруке енергетски субјект је дужан давати информације о узроцима прекида испоруке и
предвиђеном трајању отклањања поремећаја у снадбевању.

•

НАДЗОР

Члан 78.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада енергетског субјекта, врши општинско Веће
општине Нова Варош.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу те одлуке врши орган управе
надлежан за послове комуналне инспекције, ако поједини послови тога надзора нису законом и другим прописима
стављени у надлежност других органа.
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај енергетски субјект ако:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева за издавање техничких услова, поднешеног у складу са
одредбама ове одлуке, не одлучи о захтеву;
изврши прикључење објекта тарифног купца на даљински систем грејања без одговарајуће документације,
прописане овом Одлуком;
не прикључи кућне грејне инсталације објекта тарифног купца у року од 15 дана од дана закључења уговора
о продаји топлотне енергије, а тарифни купац је испунио обавезе утврђене решењем о одобрењу
прикључења и кућна грејна инсталација испуњава све техничке и друге прописане услове;
не експлоатише рационално и економично енергетске објекте или не одржава енергетске објекте система
даљинског грејања у исправном стању;
ремонт и друге радове на енергетским објектима и опреми система даљинског грејања, ради припремања за
наредну грејну сезону, не заврши до 30. септембра текуће године или не изврши пробу функционисања свих
топлотних извора у времену од 1. до 10. Октобра или о распореду вршења пробе благовремено не обавестити
преко средстава јавног информисања сва заинтересована лица и због тога наступе последице у поузданом и
континуираном снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом;
не извршава уговорене послове одржавања кућних грејних инсталација тарифних купаца топлотном
енергијом ;
о прекиду, односно обустави испоруке топлотне енергије не извести тарифне купце на начин предвиђен
овом Одлуком;
тарифном купцу не испоручује топлотну енергију за грејање стамбених и пословних просторија у току
грејне сезоне која почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла;
не обезбеди мерне уређаје код прикључења објеката тарифних купаца или их не угради, одржава и стара се о
њиховој исправности, баждари и врши мерење испоручене топлотне енергије;
не отклони техничке или друге сметње у испоруци топлотне енергије чији је узрок на енергетским објектима
система даљинског грејања у року;
не поступи по закључку комуналне инспекције који садржи налог комуналном предузећу да без одлагања
приступи отклањању узрока неквалитетног грејања просторија;
у року од осам дана не размотри добијену рекламацију или уколико је рекламација оправдана, не исправи
грешке у обрачуну износа рачуна уз следећи месечни рачун који доставља тарифном купцу;
не умањи износ рачуна за испоручену топлотну енергију тарифним купцима на бази просека записнички
утврђених температура у појединим зградама, за период док траје неквалитетно грејање у блоковима зграда,
а није у могућности да у року од 24 часа од пријема рекламације записнички изврши мерења температура у
свим просторијама тарифних купаца који су уложили рекламацију;

Члан 80.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 500.000 динара казниће се правно лице, а новчаном казном од 250 до 25.000
динара одговорно лице у правном лицу ако:

•
•
•

не извршава послове одржавања кућних грејних инсталација који су му поверени;
изврши самовласно прикључење на систем даљинског грејања или искључење из система даљинског
грејања;
изведе радове испод, изнад или поред енергетских објеката система даљинског грејања, супротно закону,
овој одлуци и техничким и другим прописима и без претходног одобрења комуналног предузећа енергетског субјекта;

• не изврши неку од радњи из члана 75. одлуке.
За прекршај из овог члана казниће се новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара предузетник.
За прекршај из овог члана казниће се новчаном казном од 250 до 25.000 динара физичко лице.
Члан 81.
Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се правно лице и предузетник, а
новчаном казном од 2.500 динара одговорно лице у правном лицу и физичко лице ако:

•

не обавести енергетски субјект да је послове одржавања кућних грејних инсталација поверио другом
привредном друштву или предузетнику односно да је послове одржавања организовао на други начин;
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уђе у просторије у које је смештена предајна станица и врши радње противно одредбама члана ове одлуке;
онемогућава приступ овлашћеним лицима енергетског субјекта – енергетског субјекта предајној станици,
односно мерним уређајима, или кућним грејним инсталацијама, или месту топловодног прикључка ради
очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја и обуставе испоруке
топлотне енергије
изврши смањење или повећање загревних површина грејних тела без сагласности комуналног предузећа –
енергетског субјекта;
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 82.
Ова Одлука се примењује за све већ склопљене и нове уговоре у вези са продајом топлотне енергије.
Поступци за прикључење на топловодну мрежу или измене већ прикључених купчевих топлотних уређаја, који су
покренути пре усвајања ове Одлуке, окончаће се по одредбама до тада важеће Одлуке о снадбевању топлотном
енергијом.
Члан 83.
Купци, који са енергетским субјектом до ступања на снагу ове Одлуке, немају склопљен уговор о снадбевању топлотном
енергијом, морају га склопити у року од највише две године по ступању на снагу ове Одлуке.
Купци, који су етажни власници или корисници станова, морају у року из претходног става са енергетским субјектом
склопити писани уговор о снадбевању топлотном енергијом без обзира да ли се уговарање врши са појединачним
власницима/корисницима станова, скупштином станара или кућним саветом.
Члан 84.
Уговори о снадбевању топлотном енергијом склопљени са физичким и правним лицима пре ступања на снагу одлуке,
важе до склапања писменог уговора са купцима по овој Одлуци, а најкасније до рока из претходног члана.
Члан 85.
Ако до усвајања ове Одлуке купци, који преузимају топлотну енергију по заједничком месту преузимања, нису
доставили деловник трошкова из члана 36. ове Одлуке, морају га доставити најкасније у року од три месеца од ступања
на снагу ове Одлуке. У супротном примењиваће се обрачун по m².
Члан 86.
Енергетски субјект је дужан уградити одговарајуће мерне уређаје за мерење испоручене топлотне енергије купцима у
топлотним подстаницама најкасније у року од две године од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 87.
Енергетски субјект ће упутити на сагласност Оснивачу – општинском Већу општине Нова Варош, одлуку о ценама по
којима се испоручује топлотна енергија из члана 59. ове Одлуке у року од 30.дана, од дана ступања на снагу Тарифног
система за обрачун топлотне енергије и услуга.
Члан 88.
Остала питања која нису регулисана овом Одлуком и другим актима Предузећа, а односе се на снадбевање топлотном
енергијом општине Нова Варош, непосредно ће се примењивати закон и прописи Оснивача, који регулишу област
енргетике.
Члан 89.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о снабдевању града топлотном енергијом бр.321-999/97-01 од
9.10.1997.године ("Општински службени гласник", бр. 11/97) и Одлука о допуни Одлуке о снабдевању града топлотном
енергијом бр.06-66/99-01 од 29.01.1999.године.
Члан 90.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном листу општине Нова Варош, а примењиваће се од
01.07.2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број:06-23/1/2014-02 од 20.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштиен општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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*******************************************************************************************************

3
На основу члана 64.став 4, и члана 175.став 1, Закона о енергетици (“Службени. гласник РС” брoj 57/2011,
80/2011-испр.93/2012 и 124/2012), члана 3. Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Енергија Златар
НВ" Нова Варош број 06-8/42/2013-02 od 15. априла 2013. и члана 58. Одлуке о снадбевању топлотном енергијом
општине Нова Варош,број 06-23/1/2014-02 од 20.06.2014. године, и члана 40. Статута општине Нова Варош("Службени
лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012, Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 20.06.2014.
године, доноси
ТАРИФНИ СИСТЕМ
за обрачун топлотне енергије и услуга
-

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга (у даљем тексту: Тарифни систем), из топловодне мреже
Друштва са ограниченом одговорношћу "Енергија Златар НВ" Нова Варош, одређују се:

1.
2.
3.

основни тарифни елементи за обрачунавање топлотне енергије коју Друштва са ограниченом одговорношћу
"Енергија Златар НВ" Нова Варош (у даљем тексту: енергетски субјект) испоручује купцима топлотне
енергије из топловодне мреже (у даљем тексту: купац),
критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије,
начела и критеријуми за одређивање тарифних ставова, те начин утврђивања и коришћења рачунских
елемената са циљем да би се подстакла рационална потрошња топлоте и да би производни и дистрибутивни
објекти били боље искоришћени.

Члан 2.
Тарифни систем важи за све купце топлотне енергије из топловодне мреже, осим за оне са којима енергетски субјект
закључује посебне уговоре.
Члан 3.
Тарифни ставови за појединачне елементе цена тарифних купаца морају бити у складу са Методологијом за формирање
цена која је дата у прилогу 1. и која чини саставни део овог Тарифног система.
-

ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ СТАВОВИ

Члан 4.
Тарифни елементи за које се утврђују тарифни ставови су:
1.
прикључна снага,
2.
испоручена количина топлотне енергије,
3.
очитавање мерача, расподела трошкова, обрачун и наплата,
4.
надзор над градњом прикључног вода и топлотне подстанице,
5.
пробна испитивања и пробни рад,
6.
друге нестандардне услуге.
Члан 5.
Прикључна снага се одређује по одредбама Одлуке о условима снадбевања топлотном енергијом и обрачунава се у kW
2
или по м грејне површине, а вредност се заокружује на два децимална места.
Прикључна снага за појединачну топлотну подстаницу одређена је називном снагом прикључених топлотних уређаја,
која је одређена пројектом за извођење или пројектом изведених радова објекта, односно према уговору о испоруци
топлотне енергије.
Члан 6.
Количина испоручене топлотне енергије се утврђује непосредно на основу очитавања са топлотног бројила (kWh). При
обрачуну се вредности мерене у kWh (GJ), заокружују на два децимална места.
До успостављања одговарајућих мерења на нивоу топлотне подстанице, обрачун се врши паушално по еквивалентном м2
грејане површине (еквивалентни м2се односи на грејане просторе стандардне висине од 2,60 м).
Члан 7.
Тарифни ставови за појединачне тарифне елементе су:

1.
2.
3.

цена за јединицу прикључне снаге у дин/(kW x месец или у дин/ м2х месец),
цена за јединицу испоручене количине топлотне енергије у дин/kWh,
цене расподеле трошкова (систем делитеља), очитавања мерача (на нивоу предајног места), обрачуна и
наплате у дин/мерном месту, односно у дин/обрачунском месту,
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цене за надзор над градњом прикључног топловода и топлотне подстанице,
цене за пробна испитивања и пробни рад,
цене других нестандардних услуга.

Члан 8.
Годишњи износ за прикључену снагу представља фиксни део трошкова грејања и по правилу се обрачунава месечно.
Месечни износ се одређује тако да месечни тарифни став за јединицу прикључне снаге (дин/kW/месец) множи са
прикључном снагом или (дин/ м2 / месец) множи са грејном површином. Износ је независан од количине испоручене
топлотне енергије и по правилу покрива следеће трошкове пословања:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

електрична енергија (остали потрошачи 20%),
гориво за возила
вода 20%
бруто зараде и остали лични расходи и накнаде
производне услуге (превоз,,ПТТ трошкови и др.)
трошкови текућег и инвестиционог одржавања,
инвестиције,
трошкови амортизације,
премије осигурања,
остали нематеријални трошкови (трошкови репрезентације, трошкови платног промета, таксе, камате,
исправка вредности потраживања и др.)
остали трошкови (електроматеријал, канцеларијски материјал, материјал за
одржавање чистоће, алат и ситан инвентар, ХТЗ опрема, остале непроизводне услуге, трошкови семинара и
интелектуалних услуга, објављивање огласа, комуналне услуге, услуге ватрогасног савеза, претплата на
стручну литературу, чланарине и др.).

Члан 9.
У зградама са више станова износ за прикључну снагу се расподељује сразмерно површини станова који се греју.
Члан 10.
Износ за количину испоручене топлотне енергије се израчуна тако да се број испоручених kWh помножи са
одговарајућом тарифом за јединицу испоручене количине топлотне енергије (дин/kWh).
Износ за испоручену количину топлотне енергије представља варијабилни део трошкова грејања и обухвата трошкове:
1.
енергената,
2.
дела потрошене електричне енергије од 80 %,
3.
дела потрошене воде од 80%
4.
остали трошкови (лабораторијски материјал, хемикалије).
-

РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА

Члан 11.
Купци топлотне енергије се по правилу разврставају у три групе (по намени коришћења објекта):

1.
2.
3.
4.

ПРВА тарифна група: потрошња у домаћинствима,
ДРУГА тарифна група: потрошња у установама образовања, васпитања, здравства и културе,
ТРЕЋА тарифна група: потрошња осталих правних лица, и
ЧЕТВРТА вантарифна група: по посебним уговорима (квалификовани и специфични купци).

Члан 12.
У тарифну групу потрошње у домаћинствима спадају потрошачи у индивидуалним и колективним стамбеним објектима.
Члан 13.
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Удругу тарифну групу увршћени су купци: школе (основне, средње и факултети), дечије установе, установе за социјални
рад, здравствене установе, установе културе (музеј, архив, галерија, библиотека, верски објекти и установа за социјални
рад)
Члан 14.
У трећу тарифну групу увршћени су купци пословног простора и привредни објекти.
Члан 15.
Квалификовани купац, чија укупна потрошња прелази 5.000 GJ/години и није предмет овог Тарифног система, може код
енергетског субјекта захтевати склапање посебног уговора, а у складу са 3. алинејом 11. члана овог Тарифног система.
Граничном вредношћу годишње потрошње се стиче статус квалификованог купца који може слободно уговарати
куповину топлотне енергије на тржишту.
Минималну граничну вредност одређује агенција за енергетику, а у складу са политиком либерализације тржишта.
Изузетно се међу посебне купце могу уврстити и неки други специфични потрошачи, ако за то постоје посебни разлози
који доприносе рационалнијем раду система даљинског грејања. У овом случају исти (недискриминаторски)
критеријуми морају важити за све купце из предметне категорије.
-

ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 16.
Испорука топлотне енергије се за појединачне купце обрачунава у односу на:
разврстаност купаца у одговарајућу тарифну групу,
обрачун прикључне снаге по важећој тарифи,
обрачун испоручене количине топлоте по важећој тарифи,
обрачун за расподелу трошкова, очитавање мерача, испоставу рачуна и наплату.
Члан 17.
Ако се више купаца исте или различите групе снадбева топлотном енергијом преко заједничког предајног места по
заједничком мерном уређају, испоручена топлота се обрачунава складно са делитељем трошкова на том мерном месту (у
складу са одредбама Одлуке о условима снадбевања топлотном енеријом) и одговарајуће тарифне групе.
Члан 18.
Износ за прикључну снагу се обрачунава по правилу сваког месеца и то је 1/12 годишњег износа.
Члан 19.
Испоручена количина топлоте се обрачунава за обрачун по мерачу топлотне енергије на основу очитаног стања на
бројачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у прикључној подстаници.
Испоручена количина топлотне енергије обрачунава се по правилу месечно (обрачунски период), односно онако како је
одређено уговором о снадбевању топлотном енергијом склопљеним између енергетског субјекта и купца топлотне
енергије.
Члан 20.
Очитана вредност потрошње топлотне енергије на заједничком месту преузимања (мерачи у топлотним подстаницама) у
зградама са више купаца распоређује се по деловнику трошкова на појединачне купце.
У зградама где су код свих потрошача уграђени делитељи потрошње, расподела се врши у складу са очитаним односима
потрошње.
Појединачна потрошна јединица мора бити опремљена делитељем истог типа, за који се споразумно одлучила већина
власника.
Изабрани тип делитеља мора бити компатибилан са грејним системом, а појединачни делитељи морају бити намештени
у складу са упутством произвођача односно испоручиоца.
Расподела потрошње према делитељима може се вршити у зградама где је уграђено минимално 70% делитеља.
У зградама где мање од 30% купаца нема уграђене одговарајуће делитеље потрошње због одбијања уградње, или не
дозвољавају контролу и очитавање истих, трошкови за грејање тих потрошних јединица се обрачунавају по кључу
загревне површине и повећавају се са корективним фактором 1,2. Добијени износ трошкова се одузима од укупног
трошка за загревање свих потрошних јединица на заједничком месту преузимања, а остатак се дели између осталих
потрошних јединица складно са деловником трошкова.
Члан 21.
Купац мора плаћати испоручену топлотну енергију и услуге које се урачунавају заједно са топлотном енергијом у року
наведеном на испостављеном рачуну, налогу или другом важећем документу, најкасније до 25. у месецу, за претходни
месец.
Ако настане дилема о купчевој платној способности или због нередовног измирења обавеза плаћања, енергетски субјект
може захтевати плаћање унапред, са обрачуном за упоредни обрачунски период. Највећа количина топлотне енергије за
коју енергерски субјект може тражити плаћање унапред, без окамаћења, је једнака највећој месечној потрошњи у задњих
12 месеци.
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Члан 22.
Ако купац не измири правовремено своје обавезе, енергетски субјект му зарачунава законску затезну камату од датума
за плаћање из рачуна до дана плаћања.
Члан 23.
Енергетски субјект зарачунава трошкове потраживања и обуставе испоруке топлотне енергије по важећем ценовнику.
Члан 24.
Купац мора измирити фиксни део трошкова испоруке топлотне енергије, независно од потрошње, односно за време у
којем му је била прекинута испорука топлотне енергије у складу са одреднбама Одлуке о условима снадбевања
топлотном енергијом.
Члан 25.
Енергетски субјект у складу са Одлуком о условима снадбевања топлотном енергијом, врши одржавање, редовне
прегледе, овере и замене мерних уређаја без посебне надокнаде од стране купца.
Члан 26.
Потрошену електричну енергију за рад топлотне подстанице и количину потрошене воде из водоводне мреже плаћа
енергетски субјект, под условом да је инвеститор/власник пренео топлотну подстаницу у власништво енергетском
субјекту.
Члан 27.
У периоду пробног рада обрачун утрошене топлотне енергије се врши према инвеститору. По окончању пробног рада, уз
потписивање записника о функционалној исправности инсталација и достављање списка станара енергетском субјекту,
обрачун се преноси на скупштину станара/појединачне потрошне јединице према делитељу трошкова.
-

ОСНОВЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА И ОДРЕЂИВАЊЕ ТАРИФНИХ СТАВОВА

Члан 28.
Цена топлотне енергије из топловодне мреже по тарифним ставовима и групама одређују се у складу са Методологијом
за формирање цена топлотне енергије и услуга (Прилог 1.) која је саставни део овог Тарифног система.
Процедура за усвајање цена као и измене истих одређена је у Прилогу 2. и чини саставни део овог Тарифног система.
При одређивању цена топлотне енергије и услуга по тарифним ставовима и групама узимају се у обзир општа политика
цена и планови развоја система топлотне енергије општине Нова Варош.
Члан 29.
Ценовник стандардних и нестандардних услуга доноси енергетски субјект уз прибављену сагласност општинског Већа
општине Нова Варош.
Ценовници услуга су јавни.
-

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Тарифни систем се примењује на све већ склопљене и нове односе у вези са снадбевањем топлотном енергијом.

Члан 31.
За делове система даљинског грејања (топлотне подстанице) где није уведен систем мерења потрошње топлотне
енергије, до увођења система мерења примењиваће се досадашњи - паушални систем обрачуна потрошње топлотне
енергије.
Члан 32.
Овај Тарифни систем ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном листу општине Нова Варош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-23/2/2014-02 од 20.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
П Р И Л О Г 1.

Страна 52

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

23. јун 2014. године

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА
1. Цена за испоручену топлотну енергију је по правилу састављена из следећих елемената:

•
•

варијабилног дела, који покрива варијабилне трошкове производње и дистрибуције топлотне енергије и
купцу се обрачунава као цена за испоручену количину топлотнe енергијe, изражено у дин/kWh, и
фиксног дела, који покрива фиксне трошкове одржавања и функционисања система и купцу се обрачунава
као цена за прикључену снагу, изражено у дин/kW/години или у дин/м2/години.

•
2. Варијабилни део цене по правилу обухвата:

-

трошкове енергената,
трошкове за утрошену воду 80% (садржани и трошкови хемијске припреме воде –ХПВ), и
трошкове дела потрошене електричне енергије од 80 %.

-

3. Фиксни део цене по правилу обухвата све остале оперативне трошкове система, и то:

•
•

електрична енергија (остали потрошачи 20%),
гориво за возила

•

вода 20%
бруто зараде и остали лични расходи и накнаде

•
•
•
•
•
•
•

производне услуге (превоз,,ПТТ трошкови и др.)
трошкови текућег и инвестиционог одржавања,
инвестиције,
трошкови амортизације,
премије осигурања,
остали нематеријални трошкови (трошкови репрезентације, трошкови платног промета, таксе, камате,
исправка вредности потраживања и др.)

Трошкови електричне енергије (остали потрошачи) односе се на утрошену електричну
енергију за осветљење канцеларија, погонско осветљење и др.
Гориво се односи на дизел гориво и бензин за возила и грађевинске машине.
Трошкови рада - бруто зараде и остали лични расходи и накнаде; укључују исплаћене плате по одређеном колективном
уговору и склопљеним индивидуалним уговорима, све припадајуће доприносе и порезе, као и законом одређена лична
примања (регрес, исхрана, трошкови за превоз на посао и друго).
ПТТ трошкови се односе на поштанске трошкове и коришћење фиксних и мобилних телефона.
Трошкови одржавања и одржавање средстава рада, инвестиције - Текуће и инвестиционо одржавање мора
омогућити нормалан рад система и његово коришћење до краја предвиђеног животног века. Трошкови одржавања
укључују трошкове набавке резервних делова за постројења и уређаје, замене делова опреме и средства и материјал за
одржавање основних средстава, као и услуге у вези са одржавањем средстава рада.
Трошкови амортизације се по правилу обрачунавају по амортизационим стопама, које предлаже сам енергерски
субјект.
Трошкови услуга укључују трошкове транспортних услуга, закупнине, трошкове услуга платног промета и банкарских
услуга, трошкове интелектуалних услуга, премије осигурања, таксе и трошкове других услуга.
Издаци финансирања – обухватају све издатке, повезане са финансирањем основне
делатности предузећа, ако је основна делатност предузећа из домена снадбевања топлотном енергијом за потребе
даљинског грејања.
Исправка вредности потраживања укључује отписе потраживања до висине која не прелазе 3% нивоа годишње
фактурисане реализације.
Други издаци (трошкови) пословања обухватају давања за електроматеријал, лабораторијски материјал, хемикалије,
канцеларијски материјал, материјал за одржавање чистоће, алат и ситан инвентар, ХТЗ опрему, трошкове одржавања
возила, остале непроизводне услуге, трошкове семинара, интелектуалних услуга, роба и услуга на име репрезентације
предузећа, објављивање огласа, комуналне услуге, услуге ватрогасног савеза, претплате на стручну литературу,
чланарине).
4. Поред покривања трошкова пословања, наведених у 2. и 3. тачки овог прилога, цена топлотне енергије и услуга такође
треба да обезбеди и стварање средстава, која је намењена за даљњи развој и модернизацију даљинског система грејања.
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Годишњу стопу средстава планира власник односно оснивач у годишњем плану предузећа.
5. Промена варијабилног дела цене се прерачунава по следећој формули:
n
VCp =VCop x Σ (aiEi /Eoi )
i=1
a1+ a2+ ....... an = 1
Уз следеће значење:
VCp = Нова цена за испоручену количину топлотне енергије, у дин/kWh (без ПДВ-а),
Vcop = Изворна цена за испоручену количину топлотне енергије, у дин/kWh (без ПДВ),
ai = Пондер појединачних врста елемената варијабилних трошкова у структури елемената варијабилних трошкова за
производњу топлотне енергије,
Ei = Нова цена елемената варијабилних трошкова у структури потрошених елемената варијабилних трошкова за
производњу топлотне енергије,
Eoi = Изворна цена елемената варијабилних трошкова у структури потрошених елемената варијабилних трошкова за
производњу топлотне енергије.
Изворна цена за испоручену топлотну енергију (VCop) је цена топлотне енергије, која је била одређена за сваког
произвођача топлотне енергије за даљинско грејање као изворна, цена до усвајања, односно ступања на снагу ове
методологије.
Нова цена за испоручену топлотну енергију (VCp) је цена, која је израчуната на основу ове методологије и мења се са
променом улазних параметара.
Изворна цена елемената варијабилних трошкова (Eoi) у структури елемената варијабилних трошкова за производњу
топлотне енергије је цена појединачног елемента варијабилних трошкова, коју је произвођач топлотне енергије плаћао у
изворном периоду. У цену елемената варијабилних трошкова морају бити укључени сви трошкови на паритету Fcо
произвођач топлотне енергије и сва давања (трошарине, CO2 таксе). ПДВ није укључен.
Нова цена елемената варијабилних трошкова (Ei) у структури елемената варијабилних
трошкова за производњу топлотне енергије је просечна цена појединачног елемента
варијабилних трошкова, коју произвођач топлотне енергије плаћа у евидентираном месецу. У цену елемената
варијабилних трошкова морају бити укључени сви трошкови на паритету Fco произвођач топлотне енергије и сва давања
(трошарине, CO2 таксе). ПДВ није укључен.
Пондери (ai) представљају удео појединачног елемента варијабилних трошкова у структури елемената варијабилних
трошкова за производњу топлотне енергије. Збир свих пондера односно удела мора бити једнак 100% односно 1.
6. Нове цене за испоручену топлотну енергију (вариабилни део цене) се израчунавају и усклађују сваког месеца у
односу на промене цена појединачних елемената варијабилних трошкова из 2. тачке овог прилога, уколико та промена
утиче више од 2% на варијабилни део цене.
7. За промене фиксног дела цене израчунавање се изводи по следећој формули:
FC=FCo x ((( a x P/Po + b x I/Io ) – 1 ) + 1 )
a+b=1
Уз следећа значења:
FC
= Нова цена за прикључену снагу, у дин/kW/години или у дин/м2/години (без ПДВ),
FCо
= Изворна цена за прикључну снагу, у дин/kW/години или у дин/м2/години (без ПДВ),
P
= Годишњи просек месечних бруто плата у Републици Србији,
Pо
= Изворна месечна бруто плата у Републици Србији,
I
= Индекс цена индустријских производа у Републици Србији у праћеном периоду,
Iо
= Изворни индекс цена индустријских производа у Републици Србији,
а
= Пондер месечних бруто плата у Републици Србији,
b
= Пондер индекса цена индустријских производа у Републици Србији,
Изворна цена за прикључну снагу (FC0) је цена за прикључну снагу, која је била за сваког произвођача као и
самосталног дистрибутера топлотне енергије одређена као изворна цена до усвајања односно до ступања на снагу ове
методологије.
Нова цена за прикључну снагу (FC) је цена, која је израчуната на основу ове методологије и мења се са променом
улазних параметара.
Изворна месечна бруто плата у Републици Србији (Po) је израчуната као просек месечних бруто плата у задњих 12
месеци (једногодишњи период)) пре изворног датума за који се одређује изворна цена. Извор података о висини
месечних бруто плата је Статистички завод Републике Србије.
Годишњи просек месечних бруто плата у Републици Србији (P) је просек објављених месечних бруто плата у
Републици Србији у задњем 12-месечном периоду пре подношења захтева за промену цене. Извор податка о висини
месечних бруто плата је Статистички завод Републике Србије.
Изворни индекс цена индустријских производа у Републици Србији (Io) је индекс цена индустријских производа у
Републици Србији у изворном периоду, прерачунат на изворни индекс децембар 2013. = 100. Извор података о индексу
цена индустријских производа је Статистички завод Репу0блике Србије.
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Индекс цена индустријских производа у Републици Србији у посматраном периоду (I) је индекс цена индустријских
производа у Републици Србији у задњем месецу посматраног периода, прерачунат на изворни индекс. Извор података о
индексу цена индустријских производа је Статистички завод Републике Србије.
Пондер месечних бруто плата у Републици Србији (a) представља удео бруто плата у структури фиксних трошкова
сваког произвођача односно самосталног дистрибутера топлотне енергије (Извор: биланс успеха енергетских субјеката у
области даљинског грејања у предходној години).
Пондер индекса цена индустријских производа у Републици Србији (b) представља удео осталих фиксних трошкова
(без бруто плата ) у структури фиксних трошкова сваког произвођача односно самосталног дистрибутера топлотне
енергије. Збир пондера индекса цена и пондера месечних бруто плата мора бити једнак 1.
8. Нове цене за прикључну снагу (FC) се израчунавају и усклађују једанпут годишње.
9. Начин израчунавања нове просечне цене топлотне енергије се обавља по следећој
формули:
n
PC = Σ Ci Ki / Q
i=1
Са следећим значењем:
PC
= Нова просечна цена у дин/kWh,
Q
= Збир укупно планиране продаје топлотне енергије у kWh у једногодишњем планском периоду од
предвиђеног датума ступања на снагу промене варијабилног или фиксног дела цене,
Ci=1,....n = Цене по појединачним категоријама новог продајног ценовника топлотне
енергије (испоручена количина топлотне енергије + прикључна снага),
Ki=1,....n = Планске продајне количине топлотне енаргије и прикључне снаге по појединачним категоријама продајног
ценовника у периоду 1 године од предвиђеног датума ступања на снагу промене вариабилног
или фиксног дела цене.
У прорачуну просечне цене није укључен ПДВ
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАДОКНАДЕ
ЗА ПРИКЉУЧАК НА ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ
Опште одредбе
1. Са овим мерилима и критеријумима одређује се висина надокнаде за прикључак на топловодну мрежу у виду
једнократне надокнаде за прикључивање нових купаца на топловодну мрежу као и надокнаде за повећање прикључне
снаге постојећих купаца.
2. Надокнаду за прикључак је дужан платити инвеститор објекта који се први пут прикључује на место преузимања,
односно сваки пут кад повећава постојећу прикључну
снагу на топловодну мрежу.
3. У надокнаду за прикључак нису укључени инвестициони трошкови изградње самог прикључног топловода и топлотне
подстанице. Ове трошкове, у целости финансира инвеститор објекта који се прикључује на систем даљинског грејања.
Одређивање висине надокнаде за прикључак
4. Инвеститори/купци који први пут прикључују објекте, односно повећавају укупну прикључну снагу објеката, плаћају
надокнаду за прикључак на основу прикључне снаге одређене у пројекту за добијање грађевинске дозволе, односно
пројекту изведених радова и износи 10 % просечне месечне бруто плате запосленог у Републици Србији (која је
последња званично објављена) по 1 kW прикључне снаге за подручја града Ужица предвиђена за топлификацију, без
ПДВ.
Начин плаћања
5. Енергетски субјект (дистрибутер топлотне енергије) склапа са инвеститором/купцем уговор о снадбевању топлотном
енергијом по издавању одобрења за градњу и прикључивање, а најкасније 30 дана пре самог прикључења.
6. Инвеститор/купац плаћа надокнаду за прикључак на топловодну мрежу најкасније 15 дана пре прикључивања на
мрежу.
7. Енергетски субјект може у случају неизмирене надокнаде за прикључак обуставити испоруку топлотне енергије до
плаћања укупних купчевих обавеза.

П Р И Л О Г 2.
ПРОЦЕДУРА УСВАЈАЊА ЦЕНА
1. Енергетски субјект који обавља или почиње обављати делатности снадбевања топлотном енергијом (у даљњем тексту:
енергетски субјект), формира цену топлотне енергије и услуга на начин који је одређен условима снадбевања и
тарифним системом, а по процедури из овог прилога, која је њихов сеставни део.
2. Изворна цена (варијабилни и фиксни део цене) је цена без ПДВ, формирана у складу са
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прописима, и важи од датума одобрене изворне цене од стране председника општине Нова Варош.
3. Одређивање прве изворне цене или промене изворне цене одобрава председник оптине Нова Варош на захтев
енергетског субјекта. Захтев за одобравање прве одређене изворне цене или за промене изворне цене мора садржавати
податке из 4. тачке ове процедуре, уредбе и елементе који су наведени у 2. и 3. тачки методологије за формирање цена
(Прилог 1.).
4. Захтев за одобравање прве изворне цене или за промену изворне цене мора садржати следеће податке:
а) назив и седиште енергетског субјекта са наведеном делатношћу за коју је енергетски субјект регистрован, као и
матични број из пословног регистра,
б) одговарајући документ-акт о именовању (оснивању/поверавању) привредног друштва за обављање делатности од
општег интереса,
ц) уговор о издавању концесије, у случају да је енергетски субјект концесионар,
д) навођење општине/града на чијем подручју се обавља услуга наведених делатности,
е) ценовник по врстама услуга и врстама купаца без ПДВ и са ПДВ, те просечну цену без ПДВ, које се користе на дан
подношења захтева, са постотком повећања ових цена у задњој и предзадњој закљученој пословној години односно до
датума подношења захтева,
ф) предложени ценовник по врстама услуга и врстама купаца без ПДВ и са ПДВ, нове
просечне цене без ПДВ за које се подноси захтев, са датумом предвиђеним за ступање на
снагу и проценат повећања просечне цене,
г) преглед фактурисане реализације са навођењем количине продате енергије и услуга за појединачне врсте купаца по
појединачним месецима за задњу и предзадњу закључену пословну годину, односно до датума подношења захтева,
х) навођење трошкова по врстама енергената односно трошкова производње топлоте на прагу производних постројења
за задњу и предзадњу закључену пословну годину, и) преглед прихода и расхода, те њихову структуру за производ
односно услугу за коју се подноси захтев, за задњу и предзадњу закључену пословну годину односно до датума
подношења захтева,
ј) биланс успеха и биланс стања за цело предузеће за задњу и предзадњу закључену пословну годину,
к) ранију сагласност надлежног органа локалне самоуправе.
Податке из тачки а), б), ц) и д) обвезник прилаже од прве пријаве цена у години, односно од међугодишњих промена
ових података.
Начин израчунавања нове просечне цене је наведен у 9. тачки методологије за формирање цена (Прилог 1.).
5. Енергетски субјект може утврдити повећање цене у случају повећања цене улазних елемената и мора усвајати
смањење цене у случају смањења цена улазних елемената, на начин како је то дефинисано у тачкама 5. до 9.
методологије за одређивање цена (Прилог 1.). За повећање односно смањење цене енергетски субјект мора добити
сагласност општинског већа општине Нова Варош
*******************************************************************************************************

4
На основу чл. 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09- исправка , 64/10-УС и
24/11), и члана 40. Статута општине Нова Варош (''Сл. лист општине Нова Варош, бр. 10/2008) Скупштина општине
Нова Варош на седници одржаној дана 20.06.2014. године донела је
ОДЛУКУ
о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју насељеног места Нова Варош и
Туристичке зоне Златара
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин постављања и уклањања монтажних објеката на јавним
површинама на подручју градског насеља Нова Варош и Туристичке зоне на Златару.
Јавне површине су земљишне површине које су део jавног грађевинског земљишта, како уређеног тако и
неуређеног.
Члан 2.
Јавно грађевинско земљиште општина Нова Варош може дати у закуп на одређено време до привођења
планираној намени, а најдуже до 5 година, јавним надметањем или прикупљањем понуда.
Лице коме је јавно грађевинско земљиште дато у закуп на одређено време, закључиће са Дирекцијом за
грађевинско земљиште и изградњу Општине Нова Варош, Уговор о закупу, којим ће регулисати међусобне односе.
II МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
Члан 3.
Монтажни објекат из ове Одлуке је киоск, монтажна метална конструкција, покретни и други сличан објекат
за продају прехрамбених и других производа на мало, за вршење угоститељских и других занатских услуга и
задовољење других потреба грађана, перионица, монтажна балон сала.
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Монтажним објектима из ове Одлуке сматрају се и објекти микро урбане опреме као што су жардињере,
тенде, клупе, разне ограде, билборди и друге рекламне ознаке.
Члан 4.
Монтажне објекте из ове Одлуке могу постављати правна и физичка лица у складу са Законом и одредбама
ове Одлуке.
Члан 5.
Врсте објекта који се постављају на локације за које се расписује јавни оглас о јавном надметању ради
давања у закуп су:
- Киоск је типски објекат за пружање услуга чија површина не може бити већа 10,00 м2 и који се поставља
као готов објекат тј. у финалном облику;
- Монтажни објекат је објекат затвореног типа максималне површине до 80 м2, који се формира од готових
елемената (дрвена или метална конструкција са опшивком од лима, лексана, алукобонда и сл);
- Покретни монтажни објекти у смислу ове Одлуке су тезге максималне површине 4,00 м2 бруто простора и
апарати за сладолед, кокице и слични објекти чија је максимална бруто површина 2,00 м2, билборди и други рекламни
панои.
Члан 6.
Врста објеката који се постављају на локације непосредно уз објекат у чијој су функцији:
- Отворена башта је отворени монтажно-демонтажни објекат који се поставља непосредно уз објекат у чијој
је функцији;
- Покретни монтажни објекат у смислу ове Одлуке су: тезге, фрижидери и сл. максималне површине до 4 м2.
Члан 7.
Монтажни објекти из ове Одлуке могу се постављати на јавној површини под следећим условима:
- да се не омета прилаз и нормално коришћење суседних објеката и да се не омета нормално и безбедно
кретање пешака;
- да се не смањује видљивост на раскрсницима и угловима улица и не угрожава безбедност саобраћаја;
- да се не нарушава изглед амбијенталне и друге вредности насеља и да се не угрожава заштићени културни
објекти;
- да се испуне минимални санитарно-хигијенски услови, услови заштите животне средине и други услови у
зависности од намене објеката;
- да је постављање објеката на јавној површини на подручју насеља Нова Варош и туристичке зоне Златара
предвиђено Програмом постављања монтажних објеката на јавним површинама.
Члан 8.
Није дозвољено постављање надстрешница на стубовима изнад уличних тротоара, испред трговинских,
угоститељских и других пословних објеката, односно локала.
Изузетно, власницима угоститељских, трговинских и других локала се може одобрити постављање
конзолних настрешница – тенде изнад улаза, излога и прозорских отвора, на основу идејне скице са изгледом фасаде
објекта и њеног положаја.
Овакве тенде могу да имају препуст највише 2,00м рачунајући од фасадног зида (регулационе линије) према
улици и минималну висину 2,50м рачунајући од уличног тротоара до доње ивице тенде, уз услов да тенда не омета
нормално коришћење и функцију објекта на коме се поставља, околне објекте и безбедност пролазника и саобраћаја.
Члан 9.
Постављање објеката из члана 6. ове Одлуке се може одобрити на уличном тротоару чија је ширина најмање
3,00 м, уз обезбеђење чистог пролаза за пешаке од најмање 1,50 м. и под условом да се не угрожава нормално
коришћење суседних објеката, прилаз тим објектима, да се не угрожава саобраћај и да заузета површина буде
непосредно уз објекат у чијој је функцији.
Члан 10.
Места за постављање монтажних објеката на јавним површинама на подручју насеља Нова Варош и
Туристичке зоне Златара одређује се Програмом постављања монтажних објеката на јавним површинама (у даљем
тексту: Програм).
Програм припрема Одељење за урбанистичке послове општине Нова Варош.
III ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЛОКАЦИЈА
Члан 11.
Поступак доделе локације за објекте из чл. 5. ове Одлуке одређује се огласом.
Објекти из члана 5. став 4. ове Одлуке, а који нису додељени након спроведеног јавног огласа, могу се
уступити на захтев заинтересованог физичког и правног лица.
Објекти из члана 5 и 6. ове Одлуке постављају се на основу решења Одељења за имовинско правне,
комунално стамбене, урбанистичке послове и послове инспекџије, након закљученог Уговора о закупу јавне површине
са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Општине Нова Варош..
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Земљиште се може дати у закуп најдуже 5 година.
Члан 12.
На основу Предлога Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине
Нова Варош“, која садржи почетну цену за лицитацију предметне локације, Општинско веће општине Нова Варош,
доноси Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради давања у закуп јавног грађевинског земљишта на
одређено време, а у складу са Законом.
Члан 13.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија коју образује Општинско веће.
О раду Комисије води се записник.
Члан 14.
Оглас о јавном надметању садржи:
-Опис и ближе податке о локацији из Програма.
-Степен комуналне опремљености локације.
-Рок трајања закупа.
-Почетна цена, лицитациони корак и начин плаћања.
-Обавезу учесника да уплати депозит од 10% почетног износа.
-Место и време јавног надметања.
- Рок за подношење пријаве.
Члан 15.
Јавно надметање се може одржати најраније 8 дана по објављивању огласа.
Оглас се објављује у локалном или дневном листу и на исти се могу пријавити сва физичка и правна лица.
Ако пријава учесника не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно објављеним
условима, Комисија ће затражити од учесника да недостатке отклони пре почетка јавног надметања.
Члан 16.
Учесници на јавном надметању могу поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана
објављивања резултата ако самтрају да је поступак незаконито спроведен или да је неправилно утврђен учесник који је
понудио највиши износ накнаде.
Члан 17.
По истеку рока за подношење приговора и након њиховог разматрања ако их је било,Одељење за имовинско
правне, комунално стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције доноси решење о уступању земљишта у закуп.
Решење о давању земљишта у заку садржи:
- податке о закупцу,
- опис и ближе податке о локацији,
- опис и ближе податке о монтажном објекту,
- висину закупнине,
- рок трајања закупа,
- и обавезу закупца да у року од 8 дана од дана доношења решења о давању у закуп, закључи Уговор о
закупу са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Општине Нова Варош.
Члан 18.
Монтажни објекат из ове Одлуке, закупац ће поставити након потписивања Уговора са Дирекцојом, а дужан
је да исти постави у складу са решењем и да простор око њега одржава у уредном и исправном стању.
IV УКЛАЊАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 19.
Власници монтажних објеката из ове Одлуке дужни су по истеку времена на које је одобрено коришћење
јавне површине, да уклоне објекат о свом трошку, без обавезе општинске управе да им додели нову локацију.
Уколико власник не уклони објекат у одређеном року, уклањање ће бити извршено преко другог лица а на
терет власника објекта.
V НАДЗОР
Члан 20.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши општинска управа –Комунална инспекција.
Члан 21.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да решењем нареди уклањање
монтажног објекта у следећим случајевима:
- ако се монтажни објекат постави без одобрења надлежног органа;
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- ако монтажни објекат постави неовлашћено лице (правно или физичко лице коме није издато решење за
постављање објекта као кориснику јавне површине),
- ако се монтажни објекат постави или користи супротно одобрењу;
- ако се земљиште на коме је постављен монтажни објекат приводи намени.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, а 10.000,0 динара одговорно лице у
правном лицу, ако :
1.
Монтажни објекат постави без одобрења
2.
Користи монтажни објекат супротно одобрењу
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000,00 динара предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,0 динара физичко лице.
Члан 23.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се правно лице и предузетник ако монтажни објекат и простор око
њега не одржава уредно.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1000,00 динара одговорно лице у правном лицу
и физичко лице.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Саставни део ове Одлуке је Програм постављања монтажних објеката на јавним површинама на подручју
насељеног места Нова Варош и Туристичке зоне Златар.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Варош“.
БРОЈ:06-23/6/2014-02 од 20.06.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
П Р О Г Р АМ
ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА НОВА ВАРОШ И ТУРИСТИЧКА ЗОНА ЗЛАТАРА
I ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА
1.
Овим Програмом постављања монтажних објеката на јавним површинама на подручју насељеног места Нова
Варош и Туристичка зона Златара (у даљем тексту: Програм) одређују се локације, тип, величина и намена
монтажних и других покретних објеката.
2.
а) КУЛТУРНО ЗАБАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Намена

одржавање културно забавних манифестација

Површина

постојећа, према могућностима локације

Врста објекта

дозвољено постављање објеката у функцији
манифестације (шатори, бине, тезге и сл.)

Изглед објекта

уз одобрење комуналне инспекције

Период за који се поставља

за време трајања манифестације
- за коришћење партера и пратеће објекте уз
манифестацију на лицитацији
- за постављање објеката од стране физичких и
правних лица која нису организатори манифестације -
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у току манифестације

организовање културно забавних манифестација
може се поверити установама и предузећима одлуком
Општинског већа

Напомена

Локације:
Ознака

Врста манифестације

Локација

А.1

Културно забавни садржаји
и манифестације презентације програми за
празнике и сл.

Трг Војводе Петра Бојовића

Културно забавни садржаји
и манифестације презентације програми за
празнике и сл.

Плато између Дома културе
и Лимских Хидроелектрана

А.2

Број локација

1

1

б) КИОСЦИ
Намена

продаја новина, лутрија, непрехрамбене робе

Површина под објектом

постојећа, а за нове објекте максимално 10 м2, према
могућностима локације

Врста објекта

типски

Изглед објекта

Прилагодити изглед идејном решењу трафика у
насељеном месту Нова Варош и Туристичка зона
Златара у року од 2 месеца од дана ступања на снагу
овог Програма. Идејно решење је утврђено од стране
стручних служби. Постојеће трафике усагласити са
усвојеним идејним решењем.

Период за који се поставља

До привођења намени земљишта, а најдуже до 5
година.

Постојећи корисници

Ознака

Локација

Могуће продужење постојећег закупа на период до 5
година. Обавезно подношење захтева за продужење у
року од 15 дана од дана усвајања Програма, уз обавезу
измирења постојећих обавеза.

Број објеката
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Б. 1

Јужни део паркинга ул. Карађорђева, код Библиотеке

4

Б. 2

Паркинг код зграде СО Нова Варош

1

Б.3.

Тротоар ул. Светог Саве, наспрам аутобуске станице

1

Б.4

Паркинг код ул. Светог Саве, испред зграде „Конзерве“

2

Б.5

Ул. Светог Саве, испред зграде Електродистрибуције

2

Б.6

Наткривени део перона за путнике аутобуске станице

2

в) МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
Намена

продаја роба и услуге, перионица, најам ски опреме, брза храна,
продаја пића, сувенири, цвећара, посластичарница

Површина под
објектом

према могућностима локације, а максимално 80м2

Врста објекта

монтажна дрвена или метална конструкција

Изглед објекта

Спољни изглед дрво, лексан, лим и сл.Уз захтев је обавезно
достављање пројекта планираног објекта,

Период за који се
поставља

до привођења намени земљишта, а најдуже до 5 године

Постојећи корисници

могуће продужење постојећег закупа на период од 2 до 5 година.
Обавезно подношење захтева за продужење у року од 15 дана од дана
усвајања Програма, уз обавезу измирења постојећих обавеза

Ознака

Локација

Број објеката

В.1

Златар, саобраћајница уз објекат
Златарски Златник

1

В.2

Златар, саобраћајница уз терене
хотела Панорама

2

В.3

Магистрални пут, наспрам
Трикотаже

6

В.4

Магистрални пут, иза стадиона
Браношевац

6
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В.5

Скијалиште Брежђа, код Ски
кућице

1

В.6

Скијалиште Брежђа, код Ски
кућице

1

В.7

Скијалиште Брежђа, код Ски
кућице

1

В.8

Трг Војводе Петра Бојовића

3

г) ПРОДАЈА, КОКИЦА, КУКУРУЗА, ШЕЋЕРНЕ ВУНЕ, АУТОМАТИ ЗА СЛАДОЛЕД, РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ
И СЛ.
Површина под објектом

површина под објектом 2 м2

Изглед објекта

Прилагодити изглед идејном решењу типских тезги у
насељеном месту Нова Варош и Златар у року од 1 месеца
од дана ступања на снагу овог Програма. Идејно решење је
утврђено од стране стручних
служби.

Врста објекта

типски покретни објекат

Период за који се поставља

сезонски или на годишњем нивоу

Постојећи корисници

- могуће продужење постојећег закупа на период до 1
године. Обавезно подношење захтева за продужење у року
од 15 дана од дана усвајања Програма, уз обавезу
измирења постојећих обавеза.

Ознака

Локација

Г. 1

Трг Војводе Петра
Бојовића (паркинг наспрам
Хотела Језеро) и плато
између Дома културе и
Лимских ХЕ

Основна намена

шећерна вуна, сладолед
Г.2

Трг Војводе Петра
Бојовића (паркинг наспрам
Хотела Језеро) и плато
између Дома културе и
Лимских ХЕ

продаја кокица, продаја
куваног кукуруза

Број објеката

4
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4
Г. 3

Трг Војводе Петра
Бојовића (паркинг наспрам
Хотела Језеро) и плато
између Дома културе и
Лимских ХЕ

продаја сладоледа,
расхладна витрина

4

Г.4

Трг Војводе Петра
Бојовића, Паркинг наспрам
Хотела Језеро

продаја помфрита

1

Г.5

Трг Војводе Петра
Бојовића, Паркинг наспрам
Хотела Језеро

прављење и продаја
палачинки

1

Г.6

Трг Војводе Петра
Бојовића, горњи плато

Припрема и продаја
роштиља

3

Г.7

Трг Војводе Петра
Бојовића, горњи плато

Точено пиво

3

д) ПРОДАЈА ЛЕКОВИТОГ БИЉА, МЕДА, ШУМСКИХ ПЛОДОВА И СЛ.
Површина под објектом

површина под објектом 4 м2

Врста објекта

тезга

Период за који се поставља

сезонски или на годишњем нивоу

Постојећи корисници

могуће продужење постојећег закупа на период до 1 године.
Обавезно подношење захтева за продужење у року од 15 дана
од дана усвајања Програма, уз обавезу измирења постојећих
обавеза.

Ознака

Локација

Основна намена

Д. 1

Златар, Хотел Панорама

продаја
лековитог биља

2

Д. 2

Плато код Дома културе

рукотворине

2

Д. 3

Плато између Дома културе и
Лимских ХЕ

продаја
лековитог биља,
меда,

2

ђ) ПРОДАЈА КЊИГА (САЈАМ КЊИГА), СЛИКА, ИГРАЧАКА, ЦВЕЋА И СЛ.

Број објеката
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Површина под објектом

површина под објектом 4 м2

Врста објекта

тезга

Период за који се поставља

сезонски или на годишњем нивоу
могуће продужење постојећег закупа на период до 1
године. Обавезно подношење захтева за продужење у
року од 15 дана од дана усвајања Програма, уз
обавезу измирења постојећих обавеза.

Постојећи корисници

Ознака

Локација

Основна намена

Број објеката

Ђ. 1

Трг Војводе Петра Бојовића

Продаја хелијумских
балона (у покрету)

1

Ђ. 2

Трг Војводе Петра Бојовића

Продаја књига

2

Ђ. 3

Плато између Дома културе
и Лимских ХЕ

Продаја уметничких
слика

2

Ђ.4

Ул.Карађорђева, код зграде
Општине

Продаја цвећа уочи
празника

6

е) ЗАБАВНИ САДРЖАЈИ И СЛ.
Површина под објектом

површина под објектом, према потреби

Врста објекта

Опрема и пратећи објекти

Период за који се поставља

сезонски или на годишњем нивоу
могућ закуп на период до 6 месеци у календарској
години од дана усвајања Програма, уз обавезу
измирења постојећих обавеза.

Корисници

Ознака

Локација

Основна намена

Е.1

Трг Војводе Петра Бојовића

аутићи на електрични

Број објеката
1
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погон, рингишпил и сл.
- забавни парк Е.2

Трг Војводе Петра Бојовића

- зимски период - зимско
клизалиште

1

ж) СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ И СЛ.
Површина под објектом

Према врсти садржаја

Врста објекта

Опрема и пратећи објекти

Период за који се поставља

сезонски или на годишњем нивоу
могућ закуп на период до 12 месеци у
календарској години од дана усвајања Програма,
уз обавезу измирења постојећих обавеза.

Корисници

Ознака

Локација

Основна намена

Ж.1

Игралиште код
хотела Панорама

Монтажна балон
сала

Број објеката
1

з) САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ И СЛ.
Површина под објектом

Према врсти садржаја

Врста објекта

Паркинг возила

Период за који се поставља

сезонски или на годишњем нивоу

Корисници

-могућ закуп на период до 12 месеци у
календарској години од дана усвајања
Програма, уз обавезу измирења постојећих
обавеза.

Ознака

Локација

Основна намена

Број
објеката
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паркинг за такси возила

5

аутобуске станице
3.2

Паркинг простор
испред локала Круна

паркинг за такси возила

1

3.3

Паркинг код
Стадиона
Браношевац

паркинг за теретна возила
(кванташ)

3

3.4

Паркинг простор
улице

паркинг за такси возила

10

и) ОТВОРЕНЕ И ЗАТВОРЕНЕ ТЕРАСЕ И ПРОДАЈНО ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОРИ
Намена

продаја роба и услуге

Површина под објектом према
могућностима локације

постојећа, а за нове објекте максимално 30
м2

Врста објекта

типски

Изглед објекта

Уз захтев је обавезно достављање пројекта
планираног објекта

Период за који се поставља

до привођења намени земљишта, а најдуже
до 5 године

Постојећи корисници

могуће продужење постојећег закупа на
период од 2 до 5 година. Обавезно
подношење захтева за продужење у року
од 15 дана од дана усвајања Програма, уз
обавезу измирења постојећих обавеза.

Локација

Основна намена

Број објеката

Јавне површине испред угоститељских
објеката

Летње терасе

Према потреби

И1. Испред Салона намештаја

Летња тераса

1

II СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
1. За праћење спровођења Програма одговоран је општински орган надлежан за комуналне послове и комунална
инспекција.
2. У случају да одређена локације остане упражњена или у току закупа закупац одустане од коришћења локације
Општинско веће може привремено, до расписивања лицитације, доделити предметну локацију другом лицу, за исту или
другу намену.
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3. Општинско веће је овлашћено да у случају потребе за новим локацијама (одржавање
манифестација, рекламне кампање, јавне презентације, непланирани садржаји и др.)
одобри привремено повећавање броја предвиђених локација или отварање нових локација уз предходно прибављање
мишљења општинског органа надлежног за комуналне и послове урбанизма. Одобравање локација врши се за период до
измене Програма, а најдуже за период од 3 месеца.
*******************************************************************************************************

5
На основу члана 2, 51, 53 и 61. Закона о правобранилаштву ("Службени гласник РС", бр.55/2014) и члана 40.
Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), Скупштина општине Нова
Варош, на седници одржаној 20.06.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се организација, надлежност, материјални положај, као и други услови вршења
правне заштите имовинских права и интереса општине Нова Варош.
Члан 2.
Послове правне заштите имовинских права и интереса општине Нова Варош обавља Општинско
правобранилаштво општине Нова Варош, као посебан орган општине (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).
Седиште Општинског правобранилаштва општине Нова Варош је у Новој Вароши.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика на коме је исписан текст: Република Србија - Општинско правобранилаштво
општине Нова Варош.
Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи текст: Република Србија - Општинско правобранилаштво Број ___, Датум ____, Нова Варош.
Члан 4.
Функцију Општинског правобранилаштва врши Општински правобранилац општине Нова Варош.
Општинског правобраниоца општине Нова Варош поставља и разрешава Општинско веће општине Нова
Варош.
Општинског правобраниоца општине Нова Варош поставља Општинско веће општине Нова Варош на
период од 5. година, с тим што исто лице може бити поново постављено на ту функцију.
За Општинског правобраниоца може бити постављено лице које је држављанин Републике Србије, које
испуњава опште услове за рад у државним органима, које је завршило правни факултет, положило правосудни испит,
достојно правобранилачке функције и има 10 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног
испита.
Члан 5.
Општинског правобраниоца поставља извршни орган општине - Општинско веће на основу спроведеног
јавног огласа.
Члан 6.
Јавни оглас расписује Општинско веће општине Нова Варош.
Текст огласа припрема Општинска управа.
Оглас се објављује у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.
Оглас садржи податке о радном месту, условима прописаним у члану 4. ове Одлуке, рок у коме се подносе
пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном огласу, адресу на коју се подносе пријаве, податке о
доказима који се прилажу уз пријаву.
Рок за подношење пријава на оглас не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања огласа.
Члан 7.
Пријаве по огласу, кандидати подносе Комисији формираној од стране Председника општине, која утврђује
предлог и доставља га Општинском већу.
На основу спроведеног јавог огласа и предлога Комисије, Општинско веће доноси решење о постављењу
Општинског правобраниоца.
На решење из става 2. овог члана, може се поднети приговор Општинском већу општине Нова Варош.
Члан 8.
Општинско правобранилаштво у складу са законом, овом Одлуком и другим прописима, предузима правне
радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања и заштите имовинских
права и интереса општине Нова Варош, њених органа и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету
општине, као и месних заједница.
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У обављању послова у делокругу одређеном претходним ставом овог члана, Општинско правобранилаштво
има положај законског заступника.
Члан 9.
Општинско правобранилаштво може пред Уставним судом Србије покренути поступак за оцену уставности
прописа и других општих аката кад Скупштина општине или извршни органи у име општине, или правно лице које
Општинско правобранилаштво општине заступа као законски заступник, оцене да су им права и интереси непосредно
повређени прописом или другим актом чија се уставност и законитост оспорава.
Члан 10.
Општинско правобранилаштво општине прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правног
лица које заступа, посебно из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом Закона и подзаконских
аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било кокје правне радње органа и правног лица које заступа,
посебно за спречавање штетних имовинско правних и друштвено негативних последица по правно лице које заступа.
Општински правобранилац даје мишљење приликом закључивања уговора које закључује то правно лице,
посебно уговора из области имовинско правних односа, привредно правних уговора и даје правне савете свим органима
јединице локалне самоуправе које заступа.
Члан 11.
У случајевима у којима то природа спора допушта, Општинско правобранилаштво ће пре покретања
парничног или другог поступка предузети потребне мере ради споразумног решавања спорног односа.
Правно или физичко лице које има намеру да покрене парнични или други поступак против Општине или
другог правног лица, чија имовинска права и интересе заступа Општинско правобранилаштво, може се обратити
Општинском правобранилаштву са предлогом за споразумно решење спорног односа.
О предузетим мерама и њиховом резултату, Општинско правобранилаштво дужно је да обавести подносиоца
у року од 30 дана од дана пријема предлога.
Члан 12.
У погледу начина финансирања Општинског правобранилаштва, права, обавеза и одговорности Општинског
правобраниоца по основу радног односа и рада сходно се примењују Закон о државној управи, Закон о радним односима
у државним органима и други прописи који се примењују на органе управе Општине.
Члан 13.
Средства за рад Општинског правобранилаштва општине обезбеђују се у буџету Општине.
Приходи које Општинско правобранилаштво општине оствари у пословима заступања, приходи су буџета
Општине.
Члан 14.
Рачуноводствено-књиговодствене, економата, дактилографске и друге административно-техничке,
превозничке и доставне послове и одражвања просторија за потребе Општинског правобранилаштва обављају
одговарајуће службе органа управе Општине.
Члан 15.
За свој рад Општински правобранилац одговоран је Скупштини општине и Општинском већу.
Члан 16.
Постављање лица за Општинског правобраниоца спровешће се под условима прописаним овом Одлуком, у
року од 90 дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Јавном правобранилаштву општине Нова
Варош ("Општински службени гласник", бр.2/93).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-23/7/2014-02 од 20.06.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************

6
На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС, бр.111/09, 92/11 и 93/12), члана 44.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07) и члана 14. тачка 19. Статута општине Нова Варош
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("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008 и 9/2012), на предлог Штаба за ванредне ситуације, заменик
председника општине доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на територији општине Нова Варош, дана 26.06.2014.године са
почетком у 12,30 часова.
Образложење
Због настале природне несреће ширих размера дошло је до делимичне или потпуне блокаде саобраћајница у
појединим месним заједницама на територији општине Нова Варош, као и огромних штета на породичним
домаћинствима и другим помоћним објектима, штета на шумама, воћњацима, ливадама, електро, ПТТ и другим
инсталацијама, возилима, опреми итд.
Отежано је снадбевање становништва основним животним намирницама.
Последице по становиштво, животну средину и материјална добра су таквог обима и интензитета да их није
могуће отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби па је неопходно употребити посебне мере, снаге и
средства уз појачан режим рада.
На осноу изнетих чињеница донета је одлука као у диспозитиву.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у "Службеном листу општине Нова Варош",
као и у средствима јавног информисања.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-26/1/2014-01 од 26.06.2014.године

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Иван Младеновић, с.р.
*******************************************************************************************************
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